
 
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 HISTÓRIA: CARA DE QUÊ? 

 

Na atividade de hoje, estamos propondo uma forma lúdica e 

prazerosa, a leitura do livro “Cara de Quê”? Prepare um ambiente 

convidativo e organize o espaço em que a atividade será desenvolvida a fim de oportunizar 

situações exploratórias. 

Convide a criança e acomode-a bem próximo a você, acolhendo-a no colo ou lado a 

lado. Mantenha o bebê próximo a você durante a leitura, olhando nos olhos e tocando suas 

mãos, por exemplo. Pronuncie lentamente as palavras para que ela compreenda melhor a 

narrativa e faça as pausas necessárias e possa interagir com o momento de leitura. Gesticule 

e use diferentes entonações de voz para representar o enredo e envolver o bebê a participar 

da leitura por meios de balbucios, palavras, gestos, movimentos e brincadeiras de imitação 

do ato de ler. Reconheça e valorize toda e qualquer forma de comunicação e expressão. 

Registre com fotos ou vídeos este momento e nos envie pelo grupo de WhatsApp, ou 

nos conte por áudio como foi. 

Link do vídeo: https://youtu.be/ECiGxMMYBb8 

Link do pdf: https://drive.google.com/file/d/1sBWy-

ryAxv0nvXVwxi6nXB7jK9REYLv4/view?usp=drivesdk  
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Estratégia de Aprendizagem:   

Existe em nós, seres humanos, uma vontade natural, 

genuína de se expressar. A comunicação, seja ela por meios linguísticos, 

corporais ou subjetivos, está na essência das pessoas. Uma das necessidades 

emocionais de qualquer ser humano é a expressão, portanto precisamos encontrar alguma 

forma de supri-la, seja através das artes, das danças, e outros. Se expressar, comunicar 

pensamentos e necessidades é mostrar um pouco de si. Qualquer forma de expressão é um 

meio de comunicação: dançar, cantar, escrever, etc.  

 Para realizar a atividade será necessário caixinha de som, ou qualquer outro 

dispositivo de som. Na proposta de hoje, vamos utilizar o movimento e a dança como forma 

de expressão, por meio da dança trabalharemos a coordenação motora, consciência 

corporal, musicalidade, ritmo e criatividade. O adulto responsável irá organizar um espaço 

aconchegante onde a criança possa dançar livremente usando sua criatividade. Escolha 

músicas do repertório infantil e que façam parte do universo da criança. Dessa forma, a 

criança assimilará e desenvolverá melhor aos comandos das canções. Para ficar bem 

divertido, convide os integrantes da família e organizem uma roda de música com adultos e 

crianças e não esqueça de registrar e compartilhar conosco. Segue anexado à atividade um 

link do Palavra Cantada como sugestão de músicas com movimentos corporais. Boa 

diversão! 

Link do vídeo sugerido: https://youtu.be/slShEL-N1mA 
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