
 

 

 

QUINTA-FEIRA 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

CONTOS E FÁBULAS: FÁBULA “A LEBRE E A TARTARUGA” 

 

Como incentivar o hábito da leitura nas crianças 
 
“Cabe a instituição ensino propor atividades que incentivem a leitura de forma dinâmica e 
despertem o interesse e curiosidade dos pequenos. Em casa, os pais também podem 
incluir na rotina momentos para a leitura em família. Quando os adultos demonstram 
interesse nos livros, automaticamente as crianças se sentem atraídas para o mundo da 
leitura. 
 
É importante que ao longo das atividades pedagógicas, os educadores estejam atentos a 
possíveis problemas de aprendizagem. Caso necessário, os responsáveis podem ser 
aconselhados a procurar ajuda especializada de psicólogos registrados no Conselho 
Regional de Psicologia, assim como as escolas podem desenvolver programas específicos, 
com profissionais qualificados, para auxiliar as crianças com transtornos no aprendizado. ” 
 

 
 

*Imagem e texto retirados de <https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/a-importancia-dos-livros-e-da-
leitura-na-educacao-infantil> acesso em 19/6/21.
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ATIVIDADE: fábula “A lebre e a tartaruga”  
Objetivo: Estimular o contato com o alfabeto. 
 
Será que a LEBRE aprendeu a lição? Tem gente que diz que ela não sabe o alfabeto. 
Vamos ajudar ela em mais essa aprendizagem? Com a ajuda de um adulto, escreva ou 
recorte e cole, as letras do nosso alfabeto. Depois, não se esqueça de nos mostrar! 
Observação: o intuito dessa atividade não é a escrita, mas o estimulo à criança a ter o 
contato com o nosso alfabeto, para que possa ir se familiarizando com as letras. 
 

 

 
 

Imagem retira de <https://br.pinterest.com/pin/860680178787718748/> acesso em 19/6/21. 

 

 

RECURSO:  
 
Aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets. Lápis de cores, 
canetinhas, giz de cera, folha de sulfite A4, cola, régua, tesoura sem ponta. 
 


