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5ª Atividade da semana- História A formiga e o Elefante 

Objetivo: Desenvolver o hábito pela leitura, explorando a imaginação e oralidade em seu 
desenvolvimento de fala. 

 

 

Como fazer: Pais ou responsáveis escolha um lugar da casa bem acolhedor e aconchegante 
para que todos possam estar confortáveis, procure objetos/brinquedos que possam representar 
os personagens, como meias coloridas, utilize uma em cada mão para fazerem  movimentos na 
fala dos personagens e então, inicie a leitura da história dando vida aos personagens utilizando 
seus recursos deixe a criança explorar e  interagir na história. 

 

 

 
 

 

Abaixo segue história para leitura. 

 

 

 

 



 

 

A FORMIGA E O ELEFANTE 

 

 

Era uma vez um elefante bondoso que todos pensavam que ele não tinha medo de nada, nem de 
ninguém.  

Um dia, uma formiga danada que mexia com todo mundo, viu o elefante passando perto do 
formigueiro onde ela morava. Ele era enorme e a formiga danada e suas amigas decidiram 
apostar que nenhuma delas conseguiria chegar perto do animal.  

 

A formiga danada disse:  

 

-Quer saber, eu vou lá, só pra mostrar para vocês que não tenho medo. 

 

 As amigas disseram: 

 

-Duvido que você vá lá e fale com o elefante que é cem vezes maior do que você. 

 

Então, a formiga danada foi lá e falou com elefante. 

 

-Oi elefante! 

 

Para a surpresa dela, o elefante se assustou e disse: 

 

-Socorro! Tem um bicho assustador na minha pata. 

 

A formiga danada, assustada começou a gritar! 

 

-Não, não, sou apenas uma formiga e não machuco ninguém. Não me pise, por favor. 

 

O elefante olhou para a formiga e pediu desculpas alertando-a que não poderia sair assustando 
os outros desse jeito, pois ela poderia acabar se machucando. 

 

Então, o elefante e a formiga se tornaram grandes amigos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

Tema: Cultura Regional 

 Atividade: Vamos brincar com Confetes? 

Uma das festas típica da cultura sudeste é o Carnaval, festa muito conhecida e curtida por 

muitos brasileiros.  

Nessa atividade a criança irá aguçar suas habilidades de coordenação motora grossa e fina, 

movimentos de pinça e principalmente se divertir. 

Materiais necessários: folhas de caderno, revista entre outras. 

Desenvolvimento: Pais/responsáveis juntamente com a criança pegue as folhas e ajude seu 

pequeno a rasgar, mostre uma vez como faz e depois deixe que ele faça. Quanto menor o 

pedacinho melhor, assim estará pronto o nosso confete. Quando acabar coloque uma música 

animada, se vista para a festa e divirta-se jogando os confetes para o ar e dançando, se 

animando e gravando memorias com seu filho. 
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