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Aos educandos e suas famílias 

 

Nesse período de incertezas e preocupações que estamos atravessando, nossos 

pequenos continuam se desenvolvendo, por isso é muito importante que os 

familiares participem desse processo, para dar sentido às atividades e 

aproveitar o tempo juntos. 

As atividades no Portal da Educação terão continuidade e serão agora, 

realizadas a partir do caderno “Construindo Aprendizagens”, entregue às 

famílias pela escola. É importante que as famílias continuem acessando essas 

atividades, pois estas complementarão os temas propostos nesse caderno, além 

de orientar e fornecer informações importantes para o educando. 

Respeitem o tempo da criança, apresentem a proposta, estimule-a a participar, 

e ao mesmo tempo, deixe-a conduzir a brincadeira ou a atividade. Participe dos 

momentos de registro quando necessário. Ajudem a criança a cuidar desse 

material, pois ele poderá ser solicitado pela escola. 

  Boas aprendizagens!  Até breve!  

 

IMPORTANTE:  

Guarde seu livro juntamente com 

suas produções para levar para a 

professora ao final do ano letivo!  

 



Histórias 

 

Em nosso caderno de atividades Construindo Aprendizagens, na página 22 descobrimos 

outra história. Realize com um familiar a leitura deste Conto de Fadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: freepik 

 

Chapeuzinho Vermelho 

Era uma vez uma doce menininha. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque 

ela sempre usava uma capa vermelha que a sua avó havia lhe dado de presente. 

Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho disse: 

– Aqui, filha, pegue esta cesta e leve para sua vovó. Aí dentro tem pão, manteiga, bolo e 

frutas. Ela está se sentindo doente e espero que isso faça com que ela fique melhor. Não 

converse com estranhos, não saia do caminho e vá direto para a casa de sua avó. 

A avó de Chapeuzinho Vermelho morava um pouco distante, então Chapeuzinho Vermelho 

saiu logo de casa. Assim que ela entrou na floresta, apareceu um lobo atrás de uma árvore. 

Ela não se assustou, porque ela não sabia que lobos eram perigosos. 

– Bom dia, Chapeuzinho Vermelho! – o lobo cumprimentou. 



– Bom dia, Senhor Lobo – ela respondeu. 

– Para onde você vai? 

– Estou indo visitar minha vovó, porque ela não está se sentindo bem. 

– O que você tem aí dentro da cesta? – perguntou o lobo. 

– Eu tenho pães, manteiga, bolo e frutas para levar para minha vó! 

– Excelente! E onde sua vovozinha mora? -- perguntou o lobo, e Chapeuzinho Vermelho 

explicou exatamente o local da casa da sua avó. 

Eles andaram juntos por um tempo. Aí, o lobo falou: 

– Olha que lindas flores que temos aqui! Por que você não pega algumas delas para sua 

vovó? 

Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas. Chapeuzinho Vermelho achou que sua 

vovó ficaria muito feliz em ganhar flores e, mesmo depois do conselho de sua mãe, saiu do 

caminho para colhê-las. 

Chapeuzinho Vermelho foi para dentro da floresta densa para colher as flores, e o lobo foi 

direto para a casa da vovó. Ele bateu na porta e escutou uma voz lá de dentro da casa: 

– Quem é? 

– Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe pão, manteiga, bolo e frutas! – disse o lobo, 

disfarçando a voz. 

– Ah, que gentileza! Empurre bem a porta para entrar. Eu não tenho forças para ir aí abrir. 

O lobo entrou na casa, foi até a cama da velhinha e a prendeu no armário para comer mais 

tarde! Aí, ele vestiu as roupas dela e deitou na cama. 

Quando Chapeuzinho Vermelho chegou na casa de sua avó, ela percebeu que a porta 

estava aberta. Ela entrou e foi até o quarto. 

Normalmente ela sentia-se muito feliz na casa de sua vovó, mas naquele dia havia algo de 

estranho. 

– Bom dia! – disse Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. 

A vovó estava com uma aparência estranha. 

– Nossa, Vó, que orelhas grandes você tem! – exclamou Chapeuzinho Vermelho. 

– É para te escutar melhor! – o lobo respondeu, disfarçando a voz. 

– Puxa, Vovó, que olhos grandes você tem! 

– É para te ver melhor! 

– Vovó, que mãos enormes você tem! 



– É para te tocar melhor! – o lobo disse. 

– Uau, Vovó, que boca enorme você tem! – exclamou Chapeuzinho Vermelho. 

– É para te comer melhor! 

O lobo gritou, pulou fora da cama e começou a perseguir a Chapeuzinho Vermelho pela 

floresta! 

Um caçador que estava passando por perto escutou a gritaria e correu para ajudar. Assim 

que viu que era o lobo ele pensou: 

– Finalmente encontrei! 

O caçador estava atrás desse lobo há muito tempo! 

Ele conseguiu alcançar o lobo e o capturou salvando a Chapeuzinho que disse: 

– Obrigada! Precisamos agora descobrir onde está minha avozinha! 

Ele então obrigou o lobo a contar onde tinha escondido e foram salvar a pobre velhinha. 

Depois disso mandou o lobo para um lugar onde nunca mais pudesse perseguir e nem 

comer ninguém. 

Os três então foram comer o bolo e frutas que a Chapeuzinho tinha levado para a vovó, 

felizes em saber que o lobo não seria mais um perigo para eles. Depois desse dia ela decidiu 

nunca mais sair do caminho e escutar com mais atenção o que a sua mãe tem a dizer! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a leitura, conversem sobre a história: 

Qual parte da história você mais gostou? 

Quais são os personagens que aparecem? 

Você conhece outras versões dessa história? Se você conhece, o que 
acontece de diferente? 

 

 
Há um personagem nesta história que também aparece na história  Os três 

Porquinhos, quem é ele? 

 

Uma dica:  

Seu nome tem quatro letras. 

 

Escreva o nome deste personagem em seu caderno de desenho e faça um 

desenho bem caprichado dele. 

 

 



Brincadeiras 

Na página 11 do livro Construindo Aprendizagens temos a brincadeira da batata quente.  

Que tal brincar de outra brincadeira bem parecida que podemos fazer em roda?  

A brincadeira chama se passa anel. 

 

Para essa brincadeira você vai precisar de um anel. Todos os participantes sentam-se em 

roda e um dos participantes fica com o anel entre as duas mãos. Não deixando ninguém 

ver, ele deve  passar entre as mãos de todos os participantes e discretamente deixa nas 

mãos de alguém da roda. Depois ele escolhe um participante para adivinhar nas mãos de 

quem ficou o anel, se errar está eliminado da brincadeira. A brincadeira recomeça quando 

ficar apenas um participante.  

 

 



Canções 

Olá, crianças, como estão? Espero que continuem se cuidando!   

Essa semana, vamos dar continuidade às atividades da página 24 do caderno “Construindo 

Aprendizagens”. Lá, tem a música da “Bruxa”, que provavelmente, vocês também já 

conheçam. Nessa música tem algumas palavrinhas que lembram medo, como a própria 

palavra “bruxa”, “meia noite”, “castelo mal assombrado”.  

 

 

 

 

Hoje vamos conhecer outra música que também fala sobre medo e que também contém 

algumas dessas palavrinhas e é possível que alguns de seus familiares possam ter cantado 

quando eram crianças como vocês. A música é “Fui ao cemitério”: 

 

Fui ao Cemitério (adapt: Hélio Ziskind) 

 

Fui ao cemitério tério tério tério 

Era meia-noite noite noite noite 

    Tinha uma caveira veira veira veira 

                                                               Ela era bonita nita nita nita  

iihh... ahúú... ahúú... 

fonte: https://www.youtube.com/watch?v=dKVQn-601Dw 

Então, junte sua família, cantem e se divirtam juntos! 



 

 

 

 

Boas aprendizagens, bom divertimento em família e até a semana que vem! 

 

 

 

Fique com mais dicas de comunicação!                  

Para registrar esse momento, você pode fazer um desenho no seu caderno da 

parte dessa música que você mais gostou. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


