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OLÁ FAMÍLIAS!!!        
                                   
  

Nessa semana estamos trabalhando com o tema, Contos e Encantos, no qual trouxemos na Segunda 

– feira, a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Vocês já assistiram a história da Chapeuzinho Vermelho e 

viram que lá tem a garotinha que leva uma cesta com chá e biscoito para a vovó. 

 Hoje vamos propor para vocês que organizem juntamente com a criança, um espaço em sua casa, 

para fazer uma cabana, como se fosse a casa da vovó (podem usar um lençol, cobertor, toalha ou objeto que 

acharem que dá para fazer a cabana), interaja com a criança dizendo o que vocês irão fazer com os objetos.  

Depois, peguem um baldinho com alça ou se tiver uma cestinha, convide a criança para estar 

ajudando a separar algumas frutas que tem na fruteira de casa, enquanto estão separando vá falando o nome 

de cada delas, se é igual ou diferente e  vai dando a fruta para criança colocar na cesta (ou baldinho com 

alça) e juntos vão contando, quantas frutas já foram colocadas na cesta (se não tiverem frutas, podem colocar 

legumes). 

 

 

 

 

 

 

Falem para a criança, agora você vai levar para a vovó e mostrem para ela onde a vovó mora (que é 

na cabana que vocês fizeram), ajudando a criança a carregar a cesta. Sugerimos, que depois entrem com a 

criança na cabana e lá comentem sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, perguntem para a criança, você 

sabe quantos personagens tem na história?  Quem são eles? (Falem o nome dos personagens). 



 
Observação: Para fazer essa atividade com o bebê, que ainda não anda e ainda não consegue pegar os 

objetos e manusear sozinho,  o procedimento é o mesmo, mas faça com ele no colo ou coloca ele sentado, 

enquanto você organiza para a atividade e vai interagindo com ele, dizendo o que será feito com os objetos 

(no momento de montar a cabana, fala, o que será feito ali).  

Propor situações que envolvam contagem de forma lúdica, no qual a criança consiga manipular, 

explorar, experimentar, conhecer e participar, é muito importante. Pois estimular a criatividade, curiosidade, 

fantasia, imaginação e estimular a linguagem oral. 

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto 
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Vamos colorir e identificar os tamanhos das casinhas dos três porquinhos? Desenhe as 

casinhas num papel, cada uma um tamanho diferente. Depois peça para criança pintar ao seu 

modo, ao final deixe que a criança observe e tente identificar os tamanhos. 

 Faça perguntas como: Qual a casinha é maior? Qual é a casinha menor? Ajude-a a fazer 

comparações tipo: Essa é grande! Essa casinha maior que aquela? Essa atividade desenvolve a 

atenção, percepção, concentração e oralidade, além de trabalhar o conceito de tamanho.  

Envie o registro da atividade, estamos aguardando! 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 


