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TEMA: PEQUENO LEITOR  

ATIVIDADE:  PEQUENOS CONTADORES DE HISTÓRIA! 

Olá famílias, sejam todos bem-vindos! 

Chegamos ao final desta temática, pelas quais no decorrer dessas semanas levaram os pequenos ao 

mundo imaginário das histórias. Pensando na formação de futuros leitores é fundamental que a leitura 

faça parte da sua rotina, despertando o gosto e curiosidade nesses momentos. Na atividade de hoje vamos 

aguçar esse comportamento “leitor” mais um pouco nas crianças?! 

 

1° Momento: Meu livro favorito 

Solicitamos ao mediador da atividade instruir a criança escolher seu livro de história favorito e trazer para 

você. Caso não tenham o livro disponível em casa pode ser uma revista ou gibi, o importante é ter imagens. 

 

2° Momento: Hora da história 

Sentem-se juntos de maneira confortável para ambos, agora peça a 

criança contar para você a história de forma espontânea usando o livro 

(revista/gibi) escolhido observando suas imagens. Instrua começar por 

“Era uma vez...” Ajude-a se necessário para virar as páginas seguindo a 

sequência da história, mas lembre-se hoje você é o ouvinte da história. 

Ao final elogie a “leitura” (contação) dele(a). 

 

3° Momento: Hora de representar 

Após a contação convide a criança representar uma parte da história 

que acabaram de compartilhar, ou seja, agora você fará a leitura de 

uma cena enquanto ele(a) representa com seu corpo fazendo gestos, 

sons ou imitando algum personagem. Risadas estão garantidas, e 

memórias afetivas construídas. Até a próxima história! 

 Fim... 

 

Gostaram desta atividade?  Façam um vídeo ou fotos destes momentos, 

relatem sobre a atividade e compartilhe conosco no grupo do WhatsApp de sua 

turma. Esperamos que se divirtam, até a próxima atividade! 

 

(EI02EO04) – Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando comprendê – los e fazendo-se comprender.  

(EI02EFO6) – Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

 


