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(Segunda-feira, 27 de setembro de 2021) 
 
Olá, crianças e responsáveis! 

Nesta semana, nossa proposta será voltada a temática “Estações do ano -
Primavera”. Esse mês é o mês das flores, pois dia 22 de setembro iniciou-se a 
Primavera. Ela é a estação que antecede o verão e sucede o inverno; também 
é caracterizada pelo desabrochar das flores, chuvas e pelo aquecimento da 
temperatura.  
Nesta atividade trabalharemos com a história “Romeu e Julieta de Ruth 
Rocha”, onde as borboletas viviam em canteiros separado por cores. Porém 
um dia, uma borboleta azul, chamada de Romeu, ficou apaixonado pela 
borboleta amarela, chamada de Julieta. Como será que eles vão fazer sendo 
que suas famílias são diferentes? Vamos ouvir a história? 
 
1º MOMENTO 

Inicialmente, assistiremos ao vídeo “Romeu e Julieta de Ruth Rocha”, narrada 

por História Infantil. 

 

Vídeo: Romeu e Julieta - História infantil - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=QsXo1qfpkD0


 

Após assistir a história, faça as seguintes perguntas para a criança: 

1- Qual o nome da história assistida? 

2- Quais são as personagens principais? 

3- Onde elas moram? 

4- Como é o lugar onde elas vivem? 

5- Por que elas não podem se misturar? 

6- O que aconteceu com elas? 

 

2º MOMENTO 

Neste momento, pediremos para a criança registrar, em uma folha, as duas 

personagens, Romeu e Julieta, assim como são descritos na história. Deixe-a 

usar a imaginação e criatividade. 

 

DEVOLUTIVA 

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 
página do Facebook do grupo do Jardim I. 
 
Gratos pelo empenho e participação! 
Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 
 

 


