
ARTES – PRÉ 1 

ATIVIDADE 22 – CHAPEUZINHO VERMELHO  

APOSTILA 

(14/09/2020 à 18/09/2020) 

 

Hoje iremos trabalhar uma das mais famosas histórias 

infantis, a história da Chapeuzinho Vermelho, esse conto de 

fadas clássico, cujas origens podem ser traçadas a fábulas 

europeias do Século 10. O nome do conto vem da protagonista, 

uma menina que usa um capuz vermelho. Publicada pela primeira 

vez pelo francês Charles Perrault, e depois pelos Irmãos 

Grimm (da versão mais conhecida), o conto sofreu inúmeras 

adaptações, mudanças e releituras da cultura popular mundial, é uma 

das fábulas mais conhecidas de todos os tempos em todo o mundo.  

Como início da atividade vocês irão conversar com seus pequenos sobre o que eles 

sabem da história da chapeuzinho vermelho, fazendo as seguintes perguntas: – Porque a 

chapeuzinho teve que ir na casa da vovó? – O que aconteceu que ela acabou encontrando 

o lobo? – Você gostaria de mudar alguma coisa na história?...   

Posteriormente a conversa, caso notem que ocorra dúvidas sobre o conhecimento 

da história, ou mesmo que acreditam ser interessante, deixo abaixo o link da contadora de 

história Carol Levy. Link: https://www.youtube.com/watch?v=mt2Z6oh4rOI 

- Como atividade prática dessa semana, irão ler juntamente com eles o poema “Cesta de 

Doces” que está na apostila na página 88, assim que finalizar a leitura, converse com seu 

pequeno sobre o que o poema disse que tinha na cesta? E solicite que seu pequeno desenhe 

dentro da cesta ilustrada na página os alimentos citados. Em seguida oriente que o pequeno 

deve pintar com muito capricho e carinho sua cesta para vovó. 

- Para avaliação da atividade deverá me enviar uma foto da atividade finalizada. Qualquer 

dúvida só entrar em contato, e mandar as atividades pelo WhatssApp particular ou pelo 

email: mauricio.wenceloski@gmail.com 

PROFESSOR MAURICIO WENCELOSKI B.  
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