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Olá, famílias! 

Histórias Infantis desenvolvem o imaginário e a inteligência emocional da criança, além de 

também ser uma ótima oportunidade de aumentar o vínculo dela com os pais ou responsáveis. 

Em um cômodo tranquilo e aconchegante da casa, convide a criança para ouvir a história da 

Chapeuzinho Vermelho que você irá contar para ela. 

 

 

Chapeuzinho Vermelho 

Era uma vez… 

...uma bela e ingênua menina chamada Chapeuzinho Vermelho. A garota, que vivia com a mãe, era 
encantada pela avó – e avó por ela. 

Um belo dia a avó adoeceu e a mamãe de Chapeuzinho pediu a menina que levasse uma cesta com 
alimentos para a vovó comer. 

A menina prontamente se mostra disposta a ajudar a mamãe. Mas a casa da vovó ficava no meio 
da floresta, distante da casa de Chapeuzinho 



 
Ainda no princípio do caminho rumo a casa da vovó, Chapeuzinho Vermelho é interpelada pelo lobo, 
que puxa conversa e pergunta para onde ela vai. Chapeuzinho, sem perceber a malícia, cai na 
conversa do lobo e diz que vai levar quitutes para a vovó que está adoentada. 

O lobo, muito astuto, sugere que a menina siga por um determinado caminho, dizendo que é o 
melhor caminho para chegar na casa da vovó. Esperto, ele vai por um caminho mais curto e chega 

primeiro na casa da avó. 

O lobo bate na porta da casa da vovó, e quando ela pergunta quem bate, o lobo imita a voz de 
Chapeuzinho. A avó não percebe o fingimento e ensina-o a abrir a porta. Assim que vê a senhora, 

o lobo a devora prontamente. 

Rapidamente, ele coloca as roupas da vovó e se deita na cama para esperar a menina.  

Quando Chapeuzinho bate na porta o lobo responde como se fosse a vovó e a menina entra na 
casa. Mas ao chegar perto da cama da vovó, a menina estranha sua aparência e vai logo 

perguntando: 

“Vovó, que orelhas grandes você tem!” 

“É para melhor te escutar!” 

“Vovó, que olhos grandes você tem!” 

“É para melhor te enxergar!” 

“Vovó, que mãos grandes você tem!” 

“É para melhor te agarrar!” 

“Vovó, que boca grande, você tem!” 

“É para melhor te comer!” 

O lobo finalmente devora a menina e se deita na cama para tirar um cochilo. 

Mas um caçador passa em frente à casa da vovó e acha muito estranho o barulho do ronco que 
vem de lá de dentro. Então, ele resolver dar uma olhada. Ao entrar na casa ele se depara com o 

Lobo, com a barriga bem grande deitado na cama. 

O caçador tem uma ideia para salvar quem estava dentro da sua barriga. Com uma faca, ele abre 
a barriga do lobo e tira Chapeuzinho e a vovó de lá de dentro. 

Depois de acordada, Chapeuzinho, a vovó e o caçador colocaram algumas pedras grandes na barriga 
do lobo. Quando ele acordou, mal conseguia andar. Assim, o lobo nunca mais conseguiria devorar 

ninguém.  

Compartilhe conosco, fotos e vídeos desse momento 
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Atividade: História: Os três porquinhos! 

Olá famílias! Tudo bem com vocês?! 

Iniciaremos mais uma semana repleta de atividades e muita aprendizagem, com contos e 

muito encanto! Afinal, escutar histórias é o início da aprendizagem para ser um bom leitor, tendo 

um caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo.  

Os contos conseguem deixar fluir o imaginário e levar a criança a ter curiosidade, que 

prontamente respondida no transcorrer da leitura dos contos. É uma possibilidade de descobrir o 

mundo  dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos vivem e atravessam, de um jeito ou 

de outro, através dos problemas que vão sendo encarados ou não, resolvidos ou não, pelos 

personagens de cada história. 

Vamos para atividade de hoje: 

Coloque para a criança assistir ao vídeo da história cantada dos “Três porquinhos”. Acompanhe 

a criança e incentive ela a cantar e dançar enquanto assiste, assim terá uma melhor interação. 

 



 
Ao terminar, faça perguntas para ela sobre a história, se ela se lembra quais eram os 

personagens da história, que animais que eram, quem queria derrubar as casinhas e como? O lobo 

conseguiu derrubar as casinhas? Ao final da história os porquinhos ficaram felizes? 

E assim temos certeza de que as crianças vão amar essa história! 

Não esqueçam de nos mandar vídeos e fotos! 

Link do Vídeo: 

https://youtu.be/ZiQxjsEyPtQ 
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