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Campo de Experiências: O eu, o outro e o Nós. 

TEMA: CONTOS E ENCANTOS - CHAPEUZINHO VERMELHO 

ATIVIDADE: BRINCADEIRA CANTADA – VAMOS PASSEAR NA FLORESTA? 
 

OLÁ FAMÍLIAS! 
 
         Além de divertido, brincar de faz de conta ajuda as crianças a aprenderem muito sobre si mesmas e o 
mundo à sua volta. Vamos lembrar a história “Chapeuzinho Vermelho” e falar sobre a floresta. Depois vamos 
brincar com a brincadeira cantada. A brincadeira consiste em ir cantando a música e fazendo o que diz a 
letra, muito importante deixar a imaginação fluir e permitir que as crianças se expressem e se divirtam.  
 
 

Vamos passear na floresta? 
 

Vamos passear na floresta? Então vamos! 
Iiii, olha lá uma árvore, vamos subir? Então vamos! 

Vamos passear na floresta? Então vamos! 
Iiiii, olha lá um rio, vamos nadar? Então vamos! 

Vamos passear na floresta? Então vamos! 
Iiiii, olha lá uma caverna, vamos entrar? Então vamos! 

Iiii que pelo é esse? Iiii que cheiro é esse? Um gambá! Vamos correr? Então vamos! 
Iiii olha lá uma barraca, vamos entrar? Então vamos! 

Iiiii, olha lá uma porta, vamos fechar? Então vamos! Ufa! o gambá não entrou! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acesse o Link da música:   https://youtu.be/fvCgo4OOoIM 
 
Observação: Para fazer essa atividade com o bebê que ainda não anda, sente junto com ele e faça os 

movimentos.                              

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto. 

https://youtu.be/fvCgo4OOoIM
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Atividade: O número 3 

Na atividade de hoje vamos relembrar a história dos três porquinhos trabalhando o número três. O 

responsável deve perguntar para a criança se ela lembra quantos porquinhos tinham na história 

que assistiram. 

Caso não se lembrem, o adulto deve falar que são três. 

Em seguida dando continuidade na atividade, o responsável deve desenhar em uma folha o número 

três e orientar a criança a contornar o número com o dedinho dela.  

Finalizando essa parte, o responsável deve dizer à criança que ela deve escolher três brinquedos 

ou objetos que ela goste.  

Quando ela tiver separado peça que ela conte em  voz alta os três brinquedos que ela escolheu. 

Boa atividade para vocês! 

Não esqueçam de nos mandar as fotos e vídeos para acompanhamento.                                                  

 

  


