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1ª Atividade da semana: História- Chapeuzinho vermelho! 

Objetivo: Desenvolver a imaginação, a criatividade, a audição e a linguagem oral.        

 

Como fazer: Pais ou responsáveis organize um local tranquilo e aconchegante. Sente-se com seu 

filho (a) no colo ou se preferir o acomode em uma almofada ao seu lado para esse momento da 

história. Ao final dela, faça como a chapeuzinho, a vovó e o lobinho, brinquem com alguma 

brincadeira da preferência da criança, e se possível degustem umas guloseimas.                                                    

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=87zzhbS9Oh0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=87zzhbS9Oh0


 
 

 

Tema: Minhas Brincadeiras / Maria da Penha vai à Escola 

Atividade: O Abraço! 

Esta atividade irá favorecer possibilidades de benefícios por meio do abraço, desenvolvendo na 
criança, segurança, saúde emocional, autoestima, percepção de si mesmo, união familiar, 
fortalecendo vínculos e enriquecendo competências de valores, assim beneficiando o estado 
emocional da criança ao sentir-se amado, seguro e confiante. 
 

Desenvolvimento da atividade: O abraço é um gesto de carinho, devemos nos abraçar em 

diversos momentos. As crianças precisam de abraços com amor verdadeiro para se acalmarem, 

sentirem segurança e proteção, quanto mais nos abraçarmos mais eles entenderão a importância 

do afeto, assim conhecendo valores de respeito para obtermos resultados excelentes. 

Mamãe e Papai, o melhor refúgio para seu filho é um abraço, porque os abraços mostram 

amor, apoio e proteção. Eles fornecem estabilidade emocional para seus filhos, que tanto 

calor e carinho precisam. 

Se abracem bem forte!  Registre este momento mágico e compartilhe conosco por foto 

ou vídeo, estamos esperando ansiosas para ver esse momento maravilhoso entre a 

família. 
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