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Título da atividade: Hora da história. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos 

(EI02EF06); 

 Utilizar conceitos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, 

lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo: 

Descobrir histórias de família e poder recontá-las pode ser muito divertido!  

Sendo assim, preparem objetos que possam ser personagens (bonecas, super-heróis, dentre 

outros brinquedos) e imaginem ou relembrem uma história divertida para contar às crianças. 

Depois da contação, os (as) pequenos (as) também podem recontar ou recriar a história da 

família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Nesta atividade, serão utilizados objetos para ilustrar melhor a história e dar vida aos 

personagens familiares, assim, sugere-se a utilização de bonecas, super-heróis, ursos de 

pelúcia, dentre outros, bem como, caixas, plantas ou blocos de encaixe para ilustrar o 

cenário onde a história se passará. Usem a imaginação. 

 

Espaços:  

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


A atividade pode ser realizada em qualquer ambiente doméstico, esteja à vontade para 

escolher o que melhor aconchegar toda a família. Seria interessante a escolha de um 

local onde todos estejam à vontade e confortáveis, indica-se a sala ou o quarto. 

 

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:  

A atenção voltada à história pela criança e se ela faz ligação dos personagens com os 

familiares. Observe também, o interesse dela por ouvir a história e recontar, além de 

estar atento se o faz com sequência ou se ainda pula alguns acontecimentos narrados. 

  

O que fazer durante?  

Esteja animado ao propor a história e estimule a criança a participar da escolha dos 

personagens. Conte a história utilizando a entonação de voz, isso ajuda a despertar o 

interesse e participação, além disso, interaja oralmente com ela demonstrando estar 

aberto a responder as dúvidas que possam surgir. Quando finalizar sua história, estimule 

a criança a contar ou recontar uma história assim como foi feito por você e demonstre 

atenção. 

Vale ressaltar que nessa fase do desenvolvimento as crianças tendem a comer palavras 

ou demorar um pouco mais para pronunciá-las, nesse caso, espere que ela fale sem 

interferir. Ela pode sentir-se repreendida e não continuar a contar a história da família. 

Assuma uma postura encorajadora e participativa. 

 

Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br na aba Atividades Remotas. 

http://www.crechemeninojesus.com.br/


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

