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(Segunda-feira, 14 de junho de 2021) 

Olá, crianças e responsáveis! 

Esta semana, abordaremos a temática “Estações do ano - Inverno”. O inverno 

inicia no dia 21 de junho e vai até o dia 22 de setembro. Ele sucede o outono e 

antecede a primavera. A principal característica desta estação é a queda nas 

temperaturas que ocasiona o frio. Hoje, assistiremos a história “O Boneco de 

Neve” e produziremos um boneco de neve feito com massinha de modelar. 

1º MOMENTO 

Assistiremos a história “O Boneco de Neve - Histórias infantis em português / 

Contos de fadas com a Gigi.  

 Vídeo: O Boneco de Neve - Histórias infantis em português - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=wRE10QRCFiU


 

Após a história, faça as seguintes perguntas para a criança: 
 

1. Qual é o nome da história? 
2. Qual o nome do menino que criou o boneco de neve? 
3. Billy escondeu seu dente para a Fada dos Dentes vir buscá-lo. Ela 

encontrou, e além de transformar o dente de Billy em moeda, fez o que 
mais? 

4. Quando a primavera chegou, os dias ficaram mais quentes, e o que 
aconteceu com o boneco de neve? 

5. Durante o inverno, na região onde moramos, chega a nevar para 
produzirmos bonecos de neve? 

 

2º MOMENTO 

Agora, produza um boneco de neve feito com massinha de modelar. Deixe a 
criança usar a imaginação e criatividade. 

 

DEVOLUTIVA 

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 
página do Facebook do grupo do Jardim I. 
 
Gratos pelo empenho e participação! 
Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 


