
 
 

 

ATIVIDADE: Roda de História. 

Durante esta semana, estaremos dando continuidade à rotina escolar das 
crianças. Lembramos que a rotina é uma sequência de diferentes atividades 
que acontecem no dia-a-dia da Unidade Escolar sendo esta sequência 
estruturada de maneira que possibilite a orientação da criança na relação 
tempo-espaço e seu desenvolvimento. Na educação infantil, o cuidar está 
vinculado com o educar, portanto juntamente com a rotina de alimentação, 
sono, higiene, entre outros, existe a rotina com atividades dirigidas e ao longo 
dessa semana, é algumas delas que iremos realizar. Hoje vamos falar sobre as 
historia infantis os pequenos amam e as histórias são uma importante 
ferramentas na formação de valores e identidade de toda criança. 

Materiais necessários: celular, computador ou notebook para acesso ao vídeo 
da história. Livros de histórias. Segue link do vídeo 
https://youtu.be/rBktfihbSCU 

Como realizar: As histórias infantis são prioridade em nossa rotina diária, elas 
auxiliam nas capacidades cognitivas e a inteligência emocional dos pequenos é 
uma valiosa oportunidade para momentos de maior vinculo com os pais. 
Vamos para a nossa história! Organize um espaço tranquilo e aconchegante 
utilize tapete, almofadas e o que mais desejar para realizar uma “roda de 
história” com toda família, façam a leitura do livro preferido do seu pequeno se 
não tiver livros infantis em casa não se preocupe estamos disponibilizando um 
link com uma história que com certeza eles vão amar.  Envie-nos por 
whatsapp no grupo do Berçário II. Ficaremos felizes em receber a 
devolutiva! 

Atenção!Temos uma surpresa para vocês! Durante a semana, no nosso grupo da sala, 
estaremos realizando a contação de uma história diferente todos os dias, feita pelas 
professoras. Vamos assisti-la ou ouvi-la junto com os papais ou responsáveis? 
Esperamos que vocês gostem e aproveitem o momento! Até lá... Beijos! 
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