
 

                                                                                

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 14/06/2021 SEMANA: 15 

PROFESSORES:  Alessandra, Alexandra, Damaris, Eide, Jéssica, Maria 
Ines, Maria de Fátima, Maria Rosário e Renata 

TURMA: Maternal A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

      

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

            INTRODUÇÃO: Desde os primeiros gestos, olhares e 

balbucios, as crianças aprendem a expressar suas ideias e 

sentimentos. Ao participarem de conversas frequentes têm oportunidades para elaborar 

opiniões e manifestar dúvidas, além de construir vínculos afetivos. As crianças que interagem 

com outras e que brincam com a sua família, desde cedo aprendem a conviver, a 

compartilhar, criar soluções para conflitos e a desenvolver a capacidade de se colocar no 

lugar do outro, lidam melhor com suas emoções e guardam lembranças saudáveis, junto aos 

seus entes queridos e amigos. 

Para essa semana, iremos propor atividades que garantem às crianças experiências 

nas quais possam falar e ouvir, potencializando seu desenvolvimento nas habilidades de 

comunicação. Uma ferramenta importante para ajudar a desenvolver na criança a 

imaginação, a criatividade e o gosto pela linguagem e escuta de histórias.  

A contação de histórias desperta na criança o lado lúdico, característica muito 

importante para seu desenvolvimento. Essa prática possibilita diversas formas de expressão 

e de interação entre os pequenos. 

Agora vamos para a atividade de hoje? 

Organize o ambiente para que a criança possa ouvir a história sem distrações. Narre 

a cena dos personagens criando suspense, como no momento que a Cachinhos bate na 

porta da casa da família de ursos. Use diferentes entonações de vozes de acordo com cada 

personagem (mais grossa para o papai urso, mais fina para o filhinho e etc.) e faça 

expressões, como: de dor quando a Cachinhos quase queima a língua ao provar o mingau 

quente, de nojo quando ela experimenta o mingau frio e sem graça e de feliz quando 



 

                                                                                

experimenta o mingau morno e delicioso. Faça isso em todas as cenas, dessa forma irá 

despertar a imaginação da criança e sensações diferentes em cada momento da história.  

Se possível, grave um vídeo da criança respondendo à pergunta: 

• É certo entrar na casa das pessoas sem ser convidada e ainda mexer em tudo? 

Não esqueça que esse momento irá favorecer a comunicação, contribua para o 

desenvolvimento da fala, deixe a criança expor suas ideias, sentimentos e desejos. 

 

Link da história: 

Cachinhos Dourados - Google Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Queremos saber o resultado dessa atividade! Nos envie as devolutivas pelo 
grupo de WhatsApp. 

 
Boa atividade! 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oTGODLOeqAxGKIEPLTbFK9LX3r67Jq2x/view

