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TEMÁTICA – SEMANA DO LIVRO 

 
A leitura contribui para ampliar a visão de mundo da criança, estimula o desejo de outras leituras, exercita 

a fantasia e a imaginação, proporciona momentos de prazer através da leitura, ampliando vocabulário e a 

organização de pensamentos. Desenvolve o senso crítico e a criatividade e oferecer um espaço para 

contação de histórias, leva a criança ao mundo da imaginação. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

História: Pezico e Pezaco 

Inicie a brincadeira dizendo “Pezico e Pezaco, dois anõezinhos dentro de um saco”. Quando disser 

“este é Pezico”, levante um dos polegares. Na parte “este é Pezaco” levante o outro. Siga contando 

a história até o momento em que se canta “com seus passos miudinhos, vão dançando ligeirinhos”, 

quando fará movimentos saltitantes com as mãos. Em seguida, mexa as mãos conforme indica a 

letra: “Para frente, para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo”. Com uma 

expressão de susto, recolha os polegares, escondendo-os dentro das mãos. Na parte que fala “Ah! 

Mas Pezaco e Pezico voltaram para dentro do saco”, abra as mãos, sem desentrelaçar os dedos, 

virando-as para as crianças e mostre os polegares dizendo: “Ih! Mas o saco tem um buraco, lá se 

vê Pezico, e lá se vê Pezaco”. Espero que gostem e não se esqueçam de enviar fotos ou vídeos.  

Segue o link para acessar ao vídeo e inspirar a brincadeira do “Pezico Pezaco” 

Espero que gostem e não se esqueçam de enviar fotos ou vídeos compartilhando conosco como 

foi esse momento.  

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qepddW8gJg0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qepddW8gJg0
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TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

A EMÍLIA MANDOU!!! 

Emília, é uma boneca de pano que pertence a Narizinho, e ela é muito mandona, sua brincadeira 

favorita é o “O mestre mandou”, mas ela prefere chamar de: “A Emília mandou”. 

Chame a criança, e diga para ela que vocês também vão fazer a brincadeira da Emília mandou, 

explique a brincadeira para a criança, que ela deve seguir os comandos que você der, mas priorize 

comando simples, tipo mostrar a língua, mandar beijar, imitaram o espirro, dar um pulinho colocar 

a mão na cabeça, esconder o rosto, bater palmas, etc. E não esqueça que sempre deve ser falado 

antes do comando A EMÍLIA MANDOU!!! 

 

(Obs: Livro cadê? Achou! Página 211, adaptação do “Mestre mandou”) 

 

 


