
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/10/2021 SEMANA: 29 

PROFESSORES: Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA: JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMA: SONDAGEM 

Sondagem é a atividade de diagnóstico das hipóteses de escrita de cada aluno de uma turma de 

alfabetização e é usada para avaliar a evolução do processo de aprendizagem. 

  

 ATIVIDADE: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

Geralmente quando vamos ler uma história para crianças, fazemos na sala de aula da escola, ou com a 

criança em casa, acontece na sala ou quarto, não é mesmo?! Mas hoje faremos diferente, escolha um 

ambiente bem legal e aconchegante. Por exemplo no quintal de casa, num jardim, responsável usará sua 

criatividade, para fazer a leitura da história “Cachinhos Dourado e os três Ursos”. 

Em seguida é o momento da criança fazer a releitura da história que ouviu, em forma de um desenho. 

Objetivo: Permitir a escolha de livros e textos de diferentes gêneros para leitura própria ou de um terceiro 

(colega, professor ou família); estimular a identificação de palavras conhecidas e desconhecidas durante 

a leitura. 

Cachinhos Dourados 

Cachinhos Dourados era uma menina muito curiosa que gostava de passear pela floresta nas manhãs de 

primavera. Numa dessas manhãs, ela ia andando, quando avistou lá longe uma casinha. Cachinhos de Ouro 

ficou encantada com a formosura da casa, mas não imaginou que ali moravam o Senhor Urso, a Dona Ursa 

e o filhote Ursinho. Cachinhos Dourados, ao ver que a casa estava fechada, espiou pela janela e viu que não 

havia ninguém. Ela conseguiu abrir a porta e entrou.  

Na sala havia uma mesa com três pratos cheios de sopa. A menina, que estava com muita fome, sentou-se 

e tomou a sopa. Em seguida, ela sentou na cadeira do senhor Urso; depois, na cadeira da Dona Ursa e, por 

fim, na cadeirinha do Ursinho, que era a mais bonitinha e muito gostosa de se sentar. Logo que ela sentou, 

ploft! A cadeirinha quebrou e a menina foi ao chão.  

 Cachinhos Dourados foi até o quarto e lá viu três camas. Deitou na cama do senhor Urso, depois na 

cama de Dona Ursa. E depois, na caminha do Ursinho, que parecia ser a mais gostosa - acabou dormindo 

profundamente.  



 A família Urso passeava pela floresta e resolveu voltar. Ao chegarem, logo perceberam que alguém 

tinha tomado a sopa toda. Aí o Ursinho exclamou: - Alguém tomou a minha sopa! Viram depois que alguém 

tinha sentado em todas as cadeiras da casa. E imediatamente o Ursinho berrou: - Minha cadeirinha está 

quebrada! Os três olharam muito espantados e foram juntos para o quarto para ver se alguma coisa tinha 

acontecido ali também. E o Ursinho gritou logo: Tem alguém dormindo na minha caminha!  

 Com os gritos do Ursinho, Cachinhos Dourados acordou muito assustada, pulou da cama e, muito 

envergonhada, pediu desculpas e saiu correndo para casa. 

 


