
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 INTRODUÇÃO: O contato com os livros, o ato de sentir o 

cheiro, as texturas e interagir com as histórias auxilia no 

desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças. 

A leitura também contribui para melhorias no vocabulário, na fala e no rendimento escolar, 

além de: 

• Estimular a criatividade; 

• Favorecer a aquisição de cultura; 

• Estimular o interesse pela escrita; 

• Incentivar a imaginação; 

• Estimular atitudes éticas, entre outros.  
. 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: A MENINA E O BARQUINHO DE PAPEL 

 

Iniciaremos nossas atividades com um vídeo muito especial, gravado pela professora 

Alexandra do Maternal A, onde ela faz a contação da história “A menina e o barquinho de 

papel”. Peça que a criança assista com muita atenção. Preste atenção se houve interesse 

pela história, se despertou a curiosidade dela em fazer a dobradura de papel. Em seguida, 

faça perguntas sobre a história, ajudando-a a compreender melhor e a refletir sobre o que 

lhe foi passado, oportunizando o desenvolvimento de seu raciocínio e sua oralidade. 
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Link do vídeo :https://youtu.be/3vnaN6PkQsk 

 

Segue algumas sugestões de perguntas: 
● A história fala sobre o que? Quem são as personagens que aparecem na 

história? 

● Qual foi a primeira coisa em que a menina transformou a folha?  

● Qual a coisa que você mais gostou que a menina transformou a folha?  

● A folha conseguiu realizar o seu grande sonho? Como ela se sentiu? 

● E agora que tal fazermos como a menina, e ajudar a folha a se transformar em 
outra coisa? 

Aqui abaixo segue algumas dobraduras fáceis para vocês ajudarem a folha a se 
transformar em outras coisas (se quiserem pode procurar outras dobraduras na internet): 

 

  

 

 

 

 

Observação: Enviem as fotos da dobradura de vocês, ou vídeo da conversa sobre o vídeo. Iremos 

adorar ver a participação de vocês! 

 

Avião de papel 

https://youtu.be/3vnaN6PkQsk

