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Objetivos de Aprendizagem: (EI02EF03) 
 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de história e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações, é acompanhando, com orientação de um 
adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda  para a 
direita). 
 

 

        Olá!!! Tudo bem com vocês? 

        Desejamos muito que sim!!! 

         

    Dando  início ao tema “Contos e Recontos", iremos fazer a contação da 

história “Rapunzel,” fazendo algumas pausas, chamando a atenção da criança, 

explicando para ela  que não devemos ser mau com as outras pessoas, que 

não devemos causar tristezas no outro, que a Bruxa agiu muito mau,, ao tirar a 

Rapunzel dos seus pais. 

    Após o adulto irá auxiliar a criança colorir as figuras abaixo. 

  Observação: 



  As figuras impressas estão disponíveis na secretária da Unidade Escolar. 

 

 

                             RAPUNZEL 

 

     Havia um casal que moravam em um Reino muito distante, eles queriam 

muito uma filhinha, até que em um belo dia, a esposa contou-lhe sobre a boa 

nova... 

     Ela estava grávida, ele ficou muito feliz com a grande notícia.   

     Passado alguns meses, a esposa viu uma horta com lindas verduras, 

próximo  à sua casa, que pertencia a uma Bruxa, Essa Bruxa também desejava 

muito ser mãe; como  a esposa queria muito comer a verdura, a Bruxa falou 

que ela podia comer a verdura, porém quando a criança nascesse, a Bruxa 

pegaria para ela. 

    E assim aconteceu... a Bruxa ao saber que a criança nasceu, que era muito 

linda, e  recebeu o nome de Rapunzel. 

   A Bruxa foi até a casa do casal e levou a Rapunzel para uma torre, alta muito 

alta, nela havia só uma janela, e  Rapunzel vivia muito triste, para afastar essa 

tristeza, ela cantava belas canções. 

   Um dia um belo Príncipe, ao passar em frente da torre, ao ouvir a Rapunzel 

cantando, ele ficou apaixonado. Porém não sabia como subir para falar com 

ela, então ele ficou embaixo dê uns arbustos, tentando descobrir como 

chegaria lá no alto. 

   Foi quando ele escutou alguém falar... 

  Jogue suas tranças Rapunzel... 

   Ela jogou, e a Bruxa subiu pelas suas longas tranças. 

  O Príncipe esperou a Bruxa descer  e ir embora, então ele subiu à torre pelas 

tranças da Rapunzel quando ela o viu, ela também se apaixonou por ele. 

 Ele à libertou da torre, se casaram e foram felizes para sempre. 

 

  Link da atividade: 

enrolados_colorir_pintar_risco_molde_rapunzel_princesa_disney_2b2_9.jpg (745×1080) 

(coloringcity.net) 

 

https://www.coloringcity.net/wp-content/uploads/2017/08/enrolados_colorir_pintar_risco_molde_rapunzel_princesa_disney_2b2_9.jpg
https://www.coloringcity.net/wp-content/uploads/2017/08/enrolados_colorir_pintar_risco_molde_rapunzel_princesa_disney_2b2_9.jpg
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