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Olá famílias! Sejam todos bem-vindos!  

A contação de histórias desperta na criança o lado lúdico, desenvolve a imaginação, a criatividade e o gosto 

pela leitura criando empatia com os personagens.  

 

1º momento: O adulto junto com a criança poderá assistir ao 

vídeo da contação da história “O Caso do Bolinho”, de Tatiana 

Belinky narrado pelo Varal de histórias. Acessando o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fL_aexsZAV8 

Coloque a criança confortavelmente em um local que facilite a 

realização da atividade, caso seja necessário assista por mais de 

uma vez a história.  

 

2º momento: Após assistirem a história, sugerimos que as crianças relatem o que mais gostaram: das 

imagens, dos desenhos e o que sentiram ao observá-los. 

 

3º momento: Agora o adulto pode fazer algumas perguntas para a criança, 

ajudando-a se recordar de fatos da história. Segue algumas sugestões de 

perguntas:  

• O que o Vovô pediu para a Vovó fazer para ele? (Um bolinho) 

• Onde a Vovó colocou o bolinho para esfriar? (Perto da janela)  

• Quais animais o bolinho encontrou pelo caminho, quando estava 

rolando pela floresta? (Lebre, Lobo, Raposa) 

• Quem mordeu o bolinho? (Raposa) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fL_aexsZAV8


 

Se possível nos enviem fotos ou vídeo da criança vivenciando esse momento, no grupo de WhatsApp da 
sala. Esperamos que se divirtam e até a próxima atividade! 



 
 

Duração: 15 minutos 

Objetivos de aprendizagem:  

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 
opiniões. 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 
personagens e principais acontecimentos. 


