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Olá, pessoal! Hoje iniciaremos o nosso projeto leitura. Temos como objetivo 

aproximar os pequenos desse universo incrível dos livros, despertando neles 

desde pequenos o gosto pela leitura. 

Os bebês podem ainda não compreender todo o enredo de uma história, mas a 

leitura em voz alta os coloca em contato com outras dimensões da linguagem 

oral e escrita, que serão importantes em seu desenvolvimento.  

Fraulein de Paula, doutora em Psicologia Escolar, explica que: “Eles percebem 

que a fala do dia a dia é diferente daquela usada numa leitura, que tem cadência, 

ritmo e emoção. Entendem, por exemplo, que há um começo, um clímax e um 

desfecho". 

Com as atividades, pretendemos tornar esse processo de aproximação entre as 

crianças e os livros mais prazeroso. 

Hoje vamos conhecer uma historinha chamada “A bezerra malhada”, que conta 

a rotina da bezerrinha Bela e de sua família. A história foi narrada pela professora 

e será enviada no grupo da sala. 

Após conhecerem Bela e sua família, vamos fazer um palitoche de vaca. Para 

isso será necessária tinta guache nas cores branco e preto, cola e palito de 

sorvete (ou outro material que tenha disponível em casa).   

O adulto deverá pintar a mão da criança com a tinta branca e em seguida fazer 

o carimbo no papel. Complete o desenho com a tinta guache preta, fazendo as 

manchas no corpo da vaca. Após secar, recorte e cole no palito. Esse palitoche 



pode ser usado como brinquedo ou até mesmo para fazer o reconto da história 

com a criança. 

Segue modelo de como fazer: 
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