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Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

TEMA: Brincadeiras e experiências 

ATIVIDADE: Bem vindo a minha cabana! 

 

 

 

 

           4° momento: Converse com ela sobre a história e em seguida, solte a imaginação e 

brinquem juntos, curtindo a confortável cabana que construíram! 

             Como proposta de devolutiva pedimos se possível, os responsáveis nos enviem fotos ou 

vídeo da criança realizando esses momentos no grupo de WhatsApp da sala. Esperamos que se 

divirtam e até a próxima atividade! 

Sugerimos que nos envie no grupo do WhatsApp da sala um vídeo ou foto do momento! 

Olá, família! 

            A proposta para hoje é a de aproximação com as crianças!  Ouvir suas histórias, deixar 

que ela possa participar do processo de construção sendo protagonista da aprendizagem. 

            1° momento: você irá precisar de apoios para montar uma cabana, ou seja, prender o 

tecido que formará a cabaninha. Para isso, poderá usar cadeiras, a própria mesa e apenas cobri-

la com um lençol ou cobertor, etc. Peça a ajuda da criança para essa construção. A cabana 

deverá ter altura e espaço suficiente para que você entre com a criança.  

          2° momento: deixe o local o mais confortável possível, coloque um tapete ou cobertor para 

forrar o chão e algumas almofadas para que fique mais aconchegante.  

         3° momento: dentro da cabana, leia a "História cantada da cabana" ou se preferir, o 

responsável poderá acessar o vídeo da história através do link:  https://youtu.be/4bXbOE-N6QA 

produzido por Turma da Pakaraka. 

 

A HISTÓRIA DA CABANA 

NA CABANA DA FLORESTA, MORAVA UMA LINDA GAROTINHA. 

UM COELHINHO BATEU NA PORTA PEDINDO AJUDA! 

-SOCORRO, SOCORRO! POR FAVOR!ESTOU FUGINDO DO CAÇADOR 

COELHINHO PODE ENTRAR. QUE EU VOU TE SALVAR. 

https://youtu.be/4bXbOE-N6QA

