
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

        HISTÓRIA CANTADA: "A GALINHA RUIVA" 

 Iniciaremos a semana com o vídeo "A galinha ruiva", tendo 
como objetivo principal estimular o convívio social, algo essencial 
para formação de indivíduos capazes de se colocarem no lugar do 
outro, reconhecendo os sentimentos, as diferenças e possíveis dificuldades durante uma 
situação. Sendo assim, essa atividade contribuirá positivamente para que as crianças 
aprendam a olharem para o próximo e serem compreensivos em diversas situações do 
cotidiano e a se expressarem de maneira positiva e acolhedora neste mundo. 
 Para isso, providencie um local confortável em sua casa e assista junto com a criança 
ao vídeo, conforme o link abaixo. 
  É muito importante que a criança fale expressando aquilo que ela entendeu. Por isso, 
pedimos que grave um áudio ou um vídeo e nos envie. Boa atividade! 
 

Link do vídeo: https://youtu.be/KkNGax6cSeE 
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Daniela e Adriana 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 

https://youtu.be/KkNGax6cSeE


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: HISTÓRIA “O SAPO BOCARRÃO” 

Uma das formas para estimular a oralidade, expressões 

e a comunicação das crianças é por meio de histórias. As crianças demonstram 

bastante interesse ao ouvir histórias contadas com recurso de fantoches ou livros ilustrados. 

Sempre que possível é importante oferecer livros para elas manusearem, atitude que 

estimula o comportamento leitor e compreensão do que acontece à sua volta.  

 Por isso, para a atividade de hoje, sugerimos que, em um ambiente tranquilo, o 

responsável irá apresentar a contação da história “O sapo bocarrão “realizada pela 

professora Carmen.  Ao observar atentamente as imagens, será estimulada a curiosidade e 

a imaginação da criança. Após, faça comentários e perguntas pertinentes a leitura para 

trabalhar a oralidade. A história pode ser repetida quantas vezes a criança quiser e for 

necessário, para que ela possa assimilar, entender e falar sobre ela. 

 Ah, e não se esqueça de enviar um áudio ou vídeo dela fazendo a atividade para que 

possamos saber como foi!!! 

Link da história: https://youtu.be/uJtc6Bt0sqo 
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