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Atividade: História “Avião de papel”. 

Estamos desenvolvendo atividades sobre brincadeiras do artista Ivan Cruz e vamos conhecer um 
pouco sobre quem inventou o avião. Alberto Santos Dumont, nasceu no sítio Cabano no Estado 
de Minas Gerais em 1873. Ficou conhecido mundialmente por voar nos primeiros balões a 
gasolina. Dedicou-se a arte dos voos livres, sendo que, só mais tarde, ele inventou, construiu e 
decolou no seu avião o Catorze Bis. E assim ficou famoso com sua invenção como o pai da 
aviação.              

Objetivo: O ato de contar história para os pequenos é muito importante para o desenvolvimento 
infantil intelectual, emocional e imaginário. Além de ser um estímulo para o mundo da leitura e da 
criatividade. Pois é a partir do ouvir que a criança vivência toda uma imaginação no decorrer da 
história.   

Materiais necessários: TV, celular, computador. 

Como realizar a atividade: Proporcione um espaço confortável e aconchegante, onde possa 
sentar com seu filho (a), conversar e explicar a ele, em poucas palavras, de como surgiu e de 
quem foi a idéia de construir um avião. Após esse diálogo, procure colocar o vídeo e assista com 
ele. 

Link: https://youtu.be/ri8vevZQNI0 

Depois, quando terminar a história, faça algumas perguntas, como:  

O que você achou da historinha? Que bichinho apareceu lá no lago?  O que aconteceu com ele? 
Na história, aparece um outro animal, quem era, sabe o nome dele? Um pouco mais à frente, o 
patinho se assustou, o foi que ele teve medo?  

Depois de assistir o vídeo e responder as questões, não se esqueça de nos enviar uma foto ou 
um vídeo, vamos ficar muito felizes em saber que vocês gostaram.                                   

Use a criatividade e boa atividade. 

https://youtu.be/ri8vevZQNI0

