
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO: 

         É importante que as crianças desde pequenas aprendam o valor da amizade, pois 

trabalhar essas relações faz com que tenham a percepção da convivência em grupo, 

respeitando o limite do outro, o valor da solidariedade e cooperação. 

 

 Para esta atividade serão necessários alguns materiais que estão disponíveis 

para retirar na escola (folha com as fotos das crianças da sala) 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: HORA DA HISTÓRIA- UMA HISTÓRIA SOBRE AMIZADE. 

QUER BRINCAR COMIGO? 

 

                      Aproveite um horário em que a criança não esteja entretida 

em alguma brincadeira e sugira que assistam o vídeo do link abaixo: Uma história sobre 

amizade. Quer brincar comigo? 

Ao final do vídeo converse com ela sobre a história e o valor de se ter um amigo, 

fazendo alguns questionamentos: 

✓ Porque Luiz não queria brincar com as outras crianças? 

✓ E Matheus porque ficava apenas olhando as outras crianças brincando? 

✓ Pra você o que significa amizade? 

✓ Como devemos tratar os nossos amigos? 

✓ Qual é o seu melhor amigo? 
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✓ Você sabia que os animais também são nossos amigos? Temos que cuidar deles e 

respeitá-los.  

Em seguida mostre a ela as fotos dos amigos que ela tem na escola e reforce a 

importância de tratá-los bem, de ajudar quando algum amigo estiver precisando. 

Depois, leia os respectivos nomes acompanhando com o dedo conforme for lendo 

pra criança começar a ter noção de leitura. 

 Por último peça para a criança escolher um amigo e deixe que ela envie uma 

mensagem de voz pra ele. 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/IDvmmApZb90 

 

 
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Não esqueça de nos enviar a devolutiva com a gravação do momento que estiverem 
conversando sobre a história! Pode ser apenas de voz, ou vídeo. 
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