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Título da atividade: Chico Bento e a “Isperança” 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato 

com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, 

cartazes de sala, cardápios, notícias etc.) (EI02EF08). 

 

Resumo: 

A cultura caipira também exerce forte influência na linguagem oral utilizada pela 

comunidade interiorana em que estamos inseridos. Na leitura da tirinha do Chico Bento, 

será possível perceber algumas diferenças da fala, pensar na ideia de plantar “Isperança” 

e desenhar algo que a família gostaria de plantar. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Preparação 

Materiais: 

 Giz de cera; 

 Folha de papel. 

 

Espaços:  

Para a execução da atividade será preciso um ambiente bem iluminado que conte com 

superfície plana, pensando nisso, sugerem-se o chão da sala ou a mesa da cozinha. 

Esteja à vontade para escolher a melhor opção dentre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

O tempo de concentração e interesse que a criança dedica a ouvir a leitura da tirinha e a 

preparação do desenho. Esteja atento se ela demonstra segurança ao manusear o giz de 

gera, se troca de mãos ou pega um riscante em cada mão e se fala sobre o que expressa 

no desenho. 

 

O que fazer durante?  

Proponha a leitura da tirinha utilizando entonação de voz, de acordo com a mudança de 

personagem. Dê liberdade caso a criança demonstre interesse em questionar durante a 

leitura e responda a essas dúvidas com prontidão. Fale sobre a maneira que o Chico 

Bento utiliza a linguagem e faça o uso da forma correta para demonstrar a diferença 

para seu (a) filho (a), observando se ele percebe a mudança na forma de expressar as 

palavras, sem mencionar erro por parte do personagem principal. 

Disponibilize uma folha em tamanho maior, para que a criança imagine a árvore que 



deseja desenhar, esteja ao lado dela participando e estimulando. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em:  

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Sugestão de música para ouvir após o desenvolvimento da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg

