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Turma: 
Berçário II 

Campos Experiência: 
“Escuta, Fala, Pensamento E Imaginação”. 

Objetivos de Aprendizagem: (EIO2EFO3) 
- Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de história e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações e acompanhando com orientação de um adulto. 

 

                                                      Olá crianças! 

                           

Esta semana está muito legal, não é? 

Vamos poder brincar e fazer atividades diferentes.   

Por isso hoje reservamos uma história “A folha De Papel Que Queria Virar Barquinho”. 

Primeiro vamos assistir ao vídeo no link abaixo que conta a história e ao mesmo 

tempo ensina como fazer o barquinho. 

Mas se você não tiver como assistir ao vídeo não tem problema a mamãe pode ler a 

narrativa da história que também segue abaixo. 

Depois vamos pegar uma folha de sulfite ou outro papel que tiver em casa e pintar 

toda a folha da maneira e das cores que você quiser. 

Este papel todo pintado bem bonito vai ser utilizado para fazer o barquinho, o passo 

a passo está logo abaixo. 

 



“História Contada/Infantil – A folha De Papel Que Queria ser Um Barquinho- Mundo 

Serelepe. 

Link- https://www.youtube.com/watch?v=QxQjqiTOhFI 

 
A folha que queria ser um barquinho de papel. 

 

Começou assim: Ele estava voando e flutuando pelo céu, quando caiu nas mãos de 

uma menina. 

E o papel disse: 

- Hei menina, hei menina, me transforma em um barquinho. 

A menina respondeu: 

- Eu vou tentar.   

Pegou o papel, dobrou pela metade e disse: 

- Olha papel, você não quer ser uma cabana? 

O papel respondeu: 

- Não, eu quero ser um barquinho. 

- Então está bem! 

A menina dobrou o papel novamente, e falou: 

- Hei papel, o que acha de ser um livrinho para as crianças lerem? 

O papel disse: 

- Não, eu quero ser um barquinho. 

A menina disse: 

- Está bem! 

E dobrou o papel mais uma vez para cá e para cá e perguntou: 

- Hei papel, você não quer ser uma casinha? 

O papel: 

- Não, eu quero ser um barquinho. 

Então a menina pegou a casinha dobrou as partes para cima e para baixo, do outro 

lado também. 

E perguntou: 

- Hei papel você não quer ser um chapeuzinho de soldado? 

E o papel: 

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


- Não, eu quero ser um barquinho. 

E a menina falou. 

- Está bem – e continuou dobrando o papel, dobrou todas as pontinhas para dentro 

e perguntou? 

- Hei papel você não quer ser um saquinho de pipoca? 

O papel respondeu: 

- Não, eu quero ser um barquinho. 

- Ah claro! Você quer ser um barquinho. 

Então ela pegou o saquinho de papel e dobrou mais uma vez, para cima e para 

baixo, para cima e para baixo e falou. 

-E agora você quer ser um copinho de beber água? 

O papel respondeu: 

- Não, eu quero ser um barquinho. 

Ela disse: espere só um pouquinho. 

Então a menina virou o copinho de beber água para baixo. E começou a puxar as 

pontinhas, puxar as pontinhas. 

E de repente o papel se transformou num lindo barquinho. 

O barquinho feliz disse: 

- Obrigado, obrigado agora eu posso navegar pelos mares e rios bem 

feliz.  Obrigado menina. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Passo a passo. 
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