
Proposta 2



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-se para ler a história O Cabelo 

da Menina, de Fernanda Takai. O ideal é 

que você leia sozinho antes para conhecer 

o texto. 

3. Pelo título, pergunte se ela imagina que 

tipo de cabelo a história vai tratar...  



Leitura de 
história

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-cabelo-da-menina/
Acesse aqui: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-cabelo-da-menina/
















Conversa após a 
leitura

1. Converse com a criança sobre suas 

impressões a respeito da leitura: O 

Cabelo da Menina

2. Pergunte se o que ela imaginava, em 

relação ao cabelo, correspondeu ao que, 

de fato, foi abordado na história…

3. Questione sobre o que ela pensa a 

respeito da menina querer ir de cabelo 

diferente para a escola e se gostou da 

ideia da professora...



Dica de 
preparação 

para o 
Desafio do Dia 

Vocês irão realizar uma brincadeira com 

música a partir da história lida. Portanto, 

antes de brincar, assista ao vídeo abaixo. A 

ideia é dançar ao som do vídeo, fazendo 

movimentos com a cabeça (ou cabelo), 

jogando-a para baixo, para cima, para os 

lados. Quando o verso “sou doida por você” 

for entoado, a brincadeira é procurar alguém 

na casa que goste muito e dar um abraço…

        

https://www.youtube.com/watch?v=k6L4EB-NzoY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=k6L4EB-NzoY&feature=youtu.be


Para encerrar...

Observe as obras a seguir (próxima tela), do artista 

peruano Fito Espinosa. Em suas pinturas, ele gosta de 

brincar com os cabelos das pessoas.  Veja como ele 

usa sua imaginação ao criar planetas na cabeça da 

mulher ou colocar passarinhos em outra…
Que tal vocês produzirem desenhos com cabelos, 

inspirados por esse artista? O que você desenharia, 

pensando no cabelo de alguém da sua família? Ou no 

seu próprio cabelo?  

  

A arte nos alimenta...



    Fito Espinosa

     Fonte: https://www.fitoespinosa.com/portfolio/suenos-abiertos/

https://www.fitoespinosa.com/portfolio/suenos-abiertos/


Algo a mais... Que tal, depois disso, brincar de fazer 

penteados? A criança pode fazer penteados em 

seus pais e vice-versa, usando a 

criatividade. Essa brincadeira aproxima a 

família, permite o reconhecimento de si e de 

seus pares e amplia o respeito e cuidado com 

o outro. 

 

        



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

