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Olá, pessoal. Tudo bem  com vocês? 

Estamos iniciando a semana do livro, e até sexta-feira trabalharemos com a 

história da Cachinhos Dourados, explorando-a de diversas formas e com 

diferentes estímulos. 

Iniciaremos nossa semana com uma atividade rica em aprendizado que é a 

contação de história. 

Para apresentar a história à criança, assista ao vídeo dsponível no link abaixo 

(ou conte a história que disponibilizaremos no final da página)e em seguida faça 

o reconto utilizando os dedoches dos personagens (moldes logo abaixo). 

 

Link da história: https://www.youtube.com/watch?v=wk1bSv2GYpw 

https://www.youtube.com/watch?v=wk1bSv2GYpw


Moldes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo da história 

A história fala sobre uma menina chamada de Cachinhos Dourados, 

muito curiosa, que num passeio pelo bosque, encontra uma casa vazia. Ao 

entrar, depara-se com tigelas de mingau servida sobre a mesa. Uma grande, 

outra média e outra pequena. Achou que o mingau da tigela maior estava muito 

quente e a média muito fria, então resolveu saborear todo o mingau da tigela 

menor, que estava uma delícia. Após saborear um delicioso mingau, Cachinhos 

Dourados foi em direção à sala onde avistou três cadeiras. Uma grande, outra 

média e outra pequena. Resolveu sentar-se na cadeira maior, mas achou muito 

desconfortável, então passou a experimentar a cadeira média, mas achou que 



ainda estava desconfortável e grande demais para ela. Por fim, resolveu sentar-

se na cadeira pequena, mas ela quebrou-se. Cansada, procurou um lugar para 

dormir. Encontrou um quarto com três camas. Uma grande, outra média e outra 

pequena. Resolveu deitar-se primeiro na maior, mas achou muito grande e dura, 

resolveu então passar para a média, mas achou macia demais, então deitou-se 

na cama menor e dormiu um belo sono. Enquanto ela dormia, os donos da casa, 

que era uma família de ursos, chegaram e estranharam a casa aberta e foram 

logo reclamando que alguém havia mexido no mingau que estava sobre a mesa. 

Após esse susto, passaram para a sala onde encontraram a cadeira menor 

quebrada. Muito assustados, foram para o quarto e avistaram uma menina 

dormindo na cama do ursinho. Quando Cachinhos Dourados despertou, 

assustou-se com os três ursos e saiu correndo pelo bosque, e aprendeu que 

nunca mais poderia entrar numa casa sem ser convidada. 
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