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                  ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 19/08/2020 

Título da Atividade: Homem/Lobisomem. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) (EI01EF08); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05); 

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02). 

 

Resumo: 

Como é gostoso acompanhar boas histórias! Para as crianças é uma experiência enriquecedora 

que promove a cada livro, o conhecimento de um mundo novo. O hábito da leitura é 

fundamental para o desenvolvimento das crianças, visto que apresenta uma série de benefícios, 

como: estimula a imaginação e a criatividade; desenvolve o vocabulário; desperta a curiosidade; 

promove o senso crítico; aumenta a bagagem cultural entre outros.  

 Hoje nós iremos conhecer a história do Lobisomem e trabalhar os pontos principais desta 

história que é o dia a noite, pois conta a lenda que de dia ele vira homem e a noite ele vira lobo.  

 

Preparação: 

Materiais: 

• Celular para contar a história.  

 

Espaços: 

Como a primeira parte trata-se de leitura proponho que ela seja realizada em um lugar mais 

reservado e com poucas distrações, na segunda parte é necessário que aconteça em um lugar 

aberto pois a criança irá observar o céu.  
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança no momento da leitura, caso ela não consiga manter-

se atenta ao o que está sendo passado altere a vós. Preste atenção também como será 

momento de observar o dia e a noite.   

Atenção: O celular é para ficar somente em manuseio do adulto para realizar a leitura para 

a criança. por isso não exponha o que está na tela para a criança. 

 

O que fazer durante? 

Primeiramente leia a história, em um ambiente mais tranquilo destacando quando for falado do dia 

e da noite.  

Após a leitura durante o dia,  leve a criança até parte externa da casa mostrando que tem no céu, 

como o sol, as nuvéns, os passaros, entre outros. 

Depois apresente como é o céu durante a noite, como a lua,  as estrelas, os animais  notunos como 

corujas, etc... Para está atividade ficar ainda mais interessante imita o som o lobo realiza enquanto 

aprecia a lua, AUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!  
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Historinha do homem que vira lobo 

 

No topo da montanha, bem no meio da floresta, vive um homem como um outro qualquer. 

No dia-a-dia ele cuida da sua plantação e alimenta os passarinhos, suas galinhas e ovelhas. 

Mas quando a noite chega, ele se transforma em um grande lobo. 

Nas noites de lua cheia ele contempla o luar uivando, auuuuuuuuuuuu. 

Seu uivar é tão alto que desperta os animais da floresta. 

Todos se alegram quando o lobo desce da montanha e chega à 

floresta. 

Menos o bicho preguiça que não consegue dormir com suas 

uivadas. 

O lobisomem é muito simpático e um bom contador de histórias. 

Quando o sol vem surgindo e a noite vai chegando ao fim, o lobo volta para a sua casa. 

Onde se transforma novamente em homem e vai descansar, antes de mais um dia de trabalho. 

 

Link importante: 

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

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

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

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

