
Proposta 1



Combinados 
iniciais 

1. Converse com a criança sobre as 

atividades do dia: o que farão e de que 

forma, de acordo com as orientações 

gerais (organização da rotina, 

combinados, calendário, etc.) 

2. Prepare-a para assistir à contação da 

história: Como os peixes foram parar  

no mar?,  realizada por Ana Luisa 

Lacombe. Pergunte se, pelo título, ela 

consegue imaginar como será essa 

história... 



Contação de 
história

Acesse aqui: https://www.youtube.com/watch?v=gcep5yzxMu8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gcep5yzxMu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gcep5yzxMu8&feature=youtu.be


Conversa após a 
contação 

1. Converse com a criança sobre suas 

impressões a respeito da contação da 

história Como os peixes foram parar no 

mar?

2. Pergunte se o que ela imaginava no 

início correspondeu ao que, de fato, se 

passou na história…

3. Questione ainda: qual a parte mais 

divertida, ou, se em algum momento, ela 

sentiu medo... 



Dica de 
preparação para
 o Desafio do Dia 

Vocês irão realizar uma brincadeira que 

tem como pano de fundo a história de um 

barquinho de papel. Portanto, antes de 

brincar, leia a história A viagem de um 

barquinho de papel e, caso não se lembre 

de como construir esse barquinho de 

papel, busque auxílio no link à 

disposição.  



Prepare o barquinho de papel antes de contar a história. Pode fazê-lo na 

frente das crianças – mas não precisa ser uma “aula de fazer barquinho de 

papel” porque acreditamos que depois da história elas vão se interessar pelo 

assunto. É possível que você tenha que repetir a história algumas vezes, 

então, faça barquinhos de reserva. Conte cada passagem fazendo mímica 

com o barquinho e, se achar importante, mostrando as cenas impressas do 

livro. Imite os gestos de navegação – tranquila e agitada. Com uma mão, faça 

uma pedra e, com a outra, balance o barquinho que atravessa a tempestade 

até bater nela. Assopre e faça o vento do final da história e não esqueça de 

dar o tempo para cada pequeno se manifestar, imitar e acompanhar a 

aventura. Quando chegar ao final, monte um cantinho com uma ou mais 

cópias do livro, a “camiseta do capitão” da história que você contou, alguns 

barquinhos e deixe a imaginação correr solta.

Fonte: tempodecreche.com.br/proposta-de-atividade/historia-a-incrivel-viagem-do-barquinho-de-papel/



Construção do 
barquinho de papel

Clique aqui: https://www.youtube.com/watch?v=8kWNh4ubID0

https://www.youtube.com/watch?v=8kWNh4ubID0


Acesse aqui:
 
https://tempodecreche.com
.br/site/wp-content/uploa
ds/2016/10/livro-A-incr%C
3%ADvel-hist%C3%B3ria-do-
barquinho-de-papel.pdf

   Desafio do dia
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Para encerrar...

Pegue uma bacia com um 
pouquinho de água e coloque 
num lugar da casa que a 
criança possa brincar e 
cantar… (pode até ser dentro 
do boxe, antes do banho)

  
Sugestão: https://www.instagram.com/p/B-DBkuuhgAm/

 Água é vida… vamos brincar com ela?

https://www.instagram.com/p/B-DBkuuhgAm/


https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite

