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3ª Atividade da semana: Baile Contos e Fábulas 

 

Objetivo: Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e 

brincadeiras, estimulando a oralidade, criatividade e imaginação. 

 

 Como Fazer: Com esse belo tema, Contos e Fábulas, pais ou responsáveis 

providenciem uma fantasia ou alguma roupa de festa, deixando sua criança bem 

bonita. Coloquem o vídeo com várias músicas infantis, dancem e cantem juntos. Que 

este momento proporcione alegria e descontração para todos vocês. 

 

 

Acessem o link: https://youtu.be/1lOlP1G1u1s 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1lOlP1G1u1s


 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 32 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, 
Eliana, Elizete, Leonice e Roseli. 

Data: 27/10/2021 Turma: BIB 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

Tema: Contos e Fábulas 

 

Atividade: Ilustração da fábula “A Cigarra e a Formiga” usando os dedos 

e tinta guache.  

 

Proporcionar por meio da atividade, estimular habilidades de coordenação 

motora fina através do desenho e pintura usando os dedinhos e tinta guache e 

incentiva a linguagem através da fábula. 

 

Desenvolvimento da atividade: Em um ambiente aconchegante e com a 

ajuda dos pais ou responsáveis, realize a leitura da fábula ou coloque o vídeo 

para a criança assistir, “A Cigarra e a Formiga”. Em seguida converse sobre a 

história e ilustre a mesma, usando os dedinhos e tinta guache para desenhar e 

pintar os personagens, com auxílio do adulto.  

Sugestão abaixo da figura: Deixe a criança explorar a criatividade.  

E não esqueça de nos enviar o registro desse momento! 

Link para acessar a Fábula 

https://www.youtube.com/watch?v=ocHOzZvdS1Y 

 

A Cigarra e a Formiga 

Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se 

preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha, que carregava uma 

folha pesada, perguntou: 

- Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para gente 

aproveitar! O verão 

São para gente se divertir! 

- Não, não, não! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso 

trabalhar agora 

Para guardar comida para o inverno. 

Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o 

bosque. 

Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. 

Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha carregando outra pesada 

folha. 

A cigarra então aconselhou: 

- Deixa esse trabalho para as outras! Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha, 

vamos cantar! Vamos dançar! 

https://www.youtube.com/watch?v=ocHOzZvdS1Y


 
A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava 

e ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga. 

Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se 

divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha 

terminado a vidinha boa. 

A rainha das formigas falou então para a cigarra: 

- Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra! Vai 

passar fome e frio. 

A cigarra nem ligou, fez uma reverência para rainha e comentou: 

- Hum!! O inverno ainda está longe, querida! 

Para cigarra, o que importava era aproveitar a vida, e aproveitar o hoje, sem 

pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar 

alimento? Pura perda de tempo. 

Certo dia o inverno chegou, e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu 

corpo gelado. 

E não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. 

Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. 

Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. 

Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: - No mundo 

das 

Formigas, todos trabalham e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever: 

toque e 

Cante para nós. 

Para cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. 

 

Questionar a criança sobre as estações do ano, em qual estação estamos? O 

que 

Sentimos no inverno? E no verão? 

 

 


