
                               

                                                                             
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA   

Nome do aluno:   Semana: 06 

Professores: Ana Paula N. Silva, Celina Medeiros, Maria Lucilene 

Barros, Selma Lopes Santos, Eliana Paula Caleffi e Ana Lúcia 

Maria Alexandre. 

Data: 

14.04.21 

Turma:   

Berçário II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  

“Escuta, Fala, Pensamento E Imaginação”. 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM: 

(EIO2EF03) 

- Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos. 

 

   

 Olá tudo bem com vocês? 

Esperamos que sim, continuando abordando o tema desta semana que é o nosso Projeto O 
mundo da Matemática: “Aprendendo e Brincando” – Formas Geométricas e Cores. 

Hoje iremos fazer a leitura de uma história muito legal que é o ‘Pintinho Quadrado”, vamos 

aprender de uma maneira lúdica que podemos encontrar muitas formas e cores no nosso dia-dia. 

Depois da mamãe ou alguém da família fazer a leitura, peça para a criança procurar no ambiente 

onde ela está, as formas geométricas e dizer se é um quadrado, triângulo, círculo ou retângulo. 

 

 

 

Vamos a leitura? 

 

 

 

 



 

 

 

O Pintinho Quadrado. 

 
Era uma vez uma galinha chamada Cocota. 

Ela morava no galinheiro de uma fazenda bem distante. 
Cocota andava muito feliz, pois estava chocando seus seis ovinhos queridos. 

 
Mas porém temia uma coisa, cinco de seis ovinhos já tinham se quebrado e os 

pintinhos já haviam nascido, mas um deles estava demorando a nascer... 
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Quando um dia o pintinho nasceu e todos os outros ficaram muito espantados com ele. 

-Você já o viu? Perguntou um pintinho a um outro que estava passando. 

-Ele é quadrado. 

-Nunca falaremos com ele, respondeu o outro. 

 
E foi o que aconteceu. O infeliz pintinho, desde o dia em que nasceu estava sempre 

sozinho. 
Ele não tinha um amigo sequer para brincar. 
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Até certo dia, cansado de ser maltratado o pintinho quadrado resolveu fugir daquele 

galinheiro onde ninguém o queria. 

 
O pintinho quadrado andou muitos dias, sentiu fome e frio. Pois o inverno já havia 

chegado e ninguém o queria por perto. 

 
Certo dia, estava o pintinho a procurar um lugar quentinho para morar e dormir, 

quando avistou bem longe uma granja. 

De início ele ficou com medo de seguir até lá e todos zombarem dele. Mas, depois 

resolveu se arriscar e caminhar até chegar no portão da granja. 

 
E para seu espanto o nome da granja era: A Granja Geométrica. 
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Resolveu se aproximar mais um pouco e teve uma grande surpresa... 

Todos os pintinhos que ali moravam eram de formas diferentes. 

Todos os convidaram para entrar e lhe disseram: 

-Venha viver conosco. Somos todos uma família de figuras geométricas. Mas o 

pintinho que não sabia que era uma figura geométrica perguntou a eles: 

-O que é uma figura geométrica? 

Um dos pintinhos respondeu: 
- São todas as formas geométricas. 

 
Eu sou o círculo, redondinho, redondinho como uma bola. 

E você é o quadrado que tem quatro lados iguais. 
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Não se esqueçam de mim. 

Eu sou o triângulo. Tenho três lados iguais. 

 
Olá eu sou o retângulo. Seja bem vindo!!! 

 
E assim depois de ter sido apresentado a todos os outros pintinhos, o pintinho 

quadrado ficou muito feliz de ter encontrado sua família. 

Então agora ele podia deitar em um lugar bem quentinho e dormir tranquilo. 
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Gessiene De Oliveira Lino -  http://www.pequenosgrandespensantes.com.br/2012/05/o-

pintinho-quadrado.html 

  
 

 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA. 
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