
 
 

Acesse aos vídeos a partir dos links abaixo: 

   1-ChapeuzinhoVermelho https://www.youtube.com/watch?v=QP2QG43VNXo 

      2 Cinderela: https://www.youtube.com/watch?v=Eqy-hkU40NA 

     3-João e Maria: https://www.youtube.com/watch?v=6tvlAWeZAm4 

     4-Cachinhos Dourados: https://www.youtube.com/watch?v=CDDjQ49By2g 
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                                            ROTEIRO DAS ATIVIDADES     

                           DE COMPLEMENTAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ II 
SEQUÊNCIA    

          Sr. Responsável, 
Segue abaixo, o roteiro das atividades planejadas para o desenvolvimento ao longo 

da semana. Contamos com a sua parceria para continuarmos estimulando o 

desenvolvimento das nossas crianças. Não deixe de compartilhar esses 

momentos, envie- nos fotos e vídeos de vocês nessas atividades por WhatsApp ou 

poste nas redes sociais e marque no facebook da escola. 

                                           BANCO DE SUGESTÕES: 

 
Hora de viajar com a história do “ERA UMA VEZ... CONTOS E RECONTOS” 

 

 

Vídeos Recomendados: 
 FAMÍLIA: 
 
 

 
 
 
 
  
 

  
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QP2QG43VNXo
https://www.youtube.com/watch?v=Eqy-hkU40NA
https://www.youtube.com/watch?v=6tvlAWeZAm4
https://www.youtube.com/watch?v=CDDjQ49By2g


 
 

 
1ª PROPOSTA: OUVINDO A HISTÓRIA.   

1- Vamos iniciar nossas atividades assistindo o vídeo da história Chapeuzinho 
Vermelho: https://www.youtube.com/watch?v=QP2QG43VNXo 

 
 

✓ EXPLORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA 
Fazendo dobraduras usando formas geométricas circulares e quadrados.  Acesse esse 

link e veja como fazer. https://youtu.be/ppHYOAojSdw 

 
 

 
 
 

                        
 
     
 
 
  
Após ter feito as dobraduras, vamos colar a Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau 
em um palito, pode ser de picolé ou qualquer outro que você tenha em casa .  Depois 
é so se divertir criando ou recontando histórias. 
 
 
2ª PROPOSTA: OUVINDO A HISTÓRIA.   

Vamos iniciar nossas atividades assistindo o vídeo da história Cinderela 
 https://www.youtube.com/watch?v=Eqy-hkU40NA 

 

CONSTRUINDO A CARRUAGEM DA CINDERELA. 

- Nessa atividade vamos utilizar o desenho da criança para ilustrar a cena ou 
colar uma foto por dentro da carruagem. 

https://youtu.be/XfmUevfalUw 

 

 

 

                                    

https://www.youtube.com/watch?v=QP2QG43VNXo
https://www.youtube.com/watch?v=Eqy-hkU40NA
https://youtu.be/XfmUevfalUw


 
 

 

3ª PROPOSTA: EXPLORANDO A HISTÓRIA JOÃO E MARIA 

 Acesse o link para assistir a história  https://www.youtube.com/watch?v=6tvlAWeZAm4    
 

✓ Vamos criar os fantoches dos personagens da história, pedindo para as 
crianças completarem o corpo do João e da Maria, cole os desenhos em 
rolinhos de papel higiênico. Depois é só soltar a imaginação e reproduzir a 
história utilzando os fantoches. Veja o passo a passo clicando no link: 
https://youtu.be/8Gjq2XYNdDM 

              

 
 

✓ Família, reproduza para a criança a escrita do titulo da história e peça para 
que ela o escreva. 

4ª PROPOSTA: VAMOS AGORA RECONTAR A HISTÓRIA! USE A SUA 
IMAGINAÇÃO! PRIMEIRO ASSISTIREMOS AO VÍDEO:   
https://www.youtube.com/watch?v=CDDjQ49By2g 

 

✓ Depois converse com a criança sobre as atitudes da menina, 

é certo entrar na casa dos outros sem pedir licença e mexer em tudo? 

 

✓ Agora iremos confeccionar os personagens utilizando caixas de vários 
tamanhos, conforme a imagem a baixo, utilize o link com o passo a passo 
da atividade. https://youtu.be/Q13WnuhDzC8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Você pode complementar as figuras colocando olhinhos, boca, e as outras 
partes do corpo dos ursinhos e da menina, depois é só brincar e recontar a 
histórinha. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6tvlAWeZAm4
https://youtu.be/8Gjq2XYNdDM
https://www.youtube.com/watch?v=CDDjQ49By2g
https://youtu.be/Q13WnuhDzC8


 
 

 

 5ª PROPOSTA: DESCOBRINDO AS CORES E OS TAMANHOS DOS OBJETOS. 
Assista a “brincadeira tamanhos e cores (cachinhos dourados e os três ursos)" no 
youtube clicando no link 
https://www.youtube.com/watch?v=Q42XCW3VyFk&feature=youtu.be 

 
 
Com essa atividade a criança vai fazer comparações por tamanhos, cores e 
formato dos objetos! 
 
                                              

                             
 
 
 
 

6ª PROPOSTA: HORA DA ESCRITA 
 
  Com esse link fica fácil entender como funciona :                       
https://youtu.be/hIItvTi3R_M 

 
  

 
  
 

✓ Com as letras móveis as crianças podem começar a perceber a 
ordenação e a escrita das palavras. 

✓ Você pode pedir para que a sua criança desenhe os personagens das 
histórias, colar nos envelopes e usar as letras para que ela monte a 
escrita dos nomes de cada um.

https://www.youtube.com/watch?v=Q42XCW3VyFk&feature=youtu.be
https://youtu.be/hIItvTi3R_M


 

 
7 ª PROPOSTA: VAMOS PARA A COZINHA? 
 

 Chapeuzinho vermelho levou uma cesta de coisas gostosas para a vovó, vamos 
fazer um delicioso bolo para lanchar com a sua família! A criança pode ajudar na 
separação dos ingredientes e para misturar! 

 
Bolo da vovó  
 
Ingredientes:  

✓ 4 ovos ( gemas e claras separadas) 
✓ 3 colheres de sopa cheias de manteiga ou margarina 
✓ 2 xícaras de açúcar 3 xícaras de farinha de trigo com fermento  
✓ 1 colher de sopa de 

essência de baunilha 
(opcional) 

✓ 1 xícara de leite.  
 

✓ MODO DE FAZER 
 

✓ Misture o açúcar, a 
margarina e os ovos, 

✓ Bata bastante, depois junte 
os outros ingredientes e 
bata mais um pouco, 

✓ Coloca  numa forma untada com margarina e farinha e ponha para 
assar. 
 

 
 

BRIGADEIRO: 
 

INGREDIENTES 
1 Leite CONDENSADO (lata ou caixinha) 
395g 
3 colheres (sopa) de Chocolate em Pó  
1 colher (sopa) de manteiga ou margarina 
1 xícara (chá) de chocolate granulado 

MODO DE PREPARO 

1 Em uma panela, coloque o Leite 

condensado com o Chocolate em Pó e a manteiga ou margarina 

2 Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do 

fundo da panela (cerca de 10 minutos). 

3 Retire do fogo, passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar. 

4 Com as mãos untadas, enrole em bolinhas e passe-as no granulado. 

Sirva em forminhas de papel. 
  

✓ Peça ajuda para criança, ela vai se sentir importante, e estará 
desenvolvendo as suas habilidades de cooperação. 

 
Pode também fazer contagem da quantidade, dividir quantos dará para cada um, 
olha quanto aprendizado! 
 
 
  


