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IMPORTÂNCIA DAS 

HISTÓRIAS
Pais, vamos conversar sobre estabelecer 

espaços de conversa com seus filhos?

Contar histórias é uma boa estratégia!

Muitas histórias que contamos ao nossos filhos nos trazem

lindas memórias afetivas e somos projetados para nossa

infância.

Por exemplo, na minha infância quando acabava a energia

meu pai e minha mãe faziam teatro de sombras usando a

luz de velas. Dessa forma o tempo e o medo do escuro

passavam.

Amor em forma de história!

QUAL É SUA MEMÓRIA AFETIVA COM HISTÓRIAS?



Experimente deixar o seu filho ser o 

narrador da história algumas vezes

Contar histórias pode ajudar a criança a 

desenvolver habilidades orais, de 

leitura, escrita e temas gerais

Aposte em músicas, som de instrumentos 

musicais ou crie ainda um teatrinho de 

fantoches ou sombras, utilizando um tecido 

estendido sobre um barbante.

Praticada a noite, a leitura pode 

acalmar e até facilitar a rotina 

do horário de dormir

Histórias com o final livre 

exercitam a criatividade e deixam 

a narrativa mais emocionante.

VAMOS A ALGUMAS DICAS

Leia com antecedência a história antes de contá-

la para seu filho. Esse é um ótimo truque para 

saber quais serão os momentos mais importantes 

da história, dando um tom especial à narração.



CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO E ASSISTA 

“OS FANTÁSTICOS LIVROS VOADORES DO SENHOR MODESTO MÁXIMO”

Uma história de amor aos livros

https://www.youtube.com/watch?v=LjkdEvMM5xs&t=0s
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UM TEXTO NARRATIVO TEM:

JÁ OUVIU FALAR EM TEXTO NARRATIVO?

Apresentação: Nessa parte inicial o 

autor do texto apresenta os 

personagens, o local e o tempo em 

que se desenvolverá história.

Desenvolvimento: aqui grande parte 

da história é desenvolvida com foco 

nas ações dos personagens

Clímax: parte do desenvolvimento 

da história, o clímax é o momento 

mais emocionante da narrativa.

Desfecho: também chamada de 

conclusão, ele é determinado pela 

parte final da narrativa, onde a partir 

dos acontecimentos, os conflitos vão 

sendo desenvolvidos.
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MÃOS NA MASSA!
Hora de criar sua própria história. Você pode 

contar ou escrever sua história. Chame sua família 

e faça o desafio, quem será o mais criativo?

Escolha uma ficha de cada envelope e comece o 

jogo!



FÁBRICA DE HISTÓRIA
Para a fabricar sua história , teremos sete ( 7 )

fichas, cada uma com elementos que

compõem uma narrativa (próximo slide).

As fichas deverão ser recortadas e colocadas

em envelopes, cole os títulos na frente de

cada envelope.( Copiar as fichas)

Começa a brincadeira, uma por vez,

sorteia elementos do envelope!



O HERÓI

FICHAS DA FÁBRICA DE HISTÓRIA

../Textos para slides narrativos/FICHAS.pdf


ATIVIDADE EXTRA
VOCÊ SABE QUANDO USAR

S OU Z

Ç OU SS

G OU J?

TESTE SEU CONHECIMENTO COM O

JOGO ORTOGRÁFICO!

Você pode construir suas cartelas ou visitar o site para imprimir. Como 

você não esta com seus amigo em sala de aula, jogue com sua família.

O jogo está no próximo slide. 

Clique aqui para visitar o 

site e imprimir o jogo

http://adrinic.blogspot.com/2013/10/trilhas-ortograficas-jogos.html








Obrigada por sua participação!

Espero que tenha sido um momento 

de diversão  e de aprendizagem para 

você e sua família!

Sou a professora Carla, faço parte 

da Equipe de Práticas Pedagógicas 

da Secretaria da Educação. 

Um grande abraço!

Professora Carla Mônica Gomes Safady

Equipe de Práticas Pedagógicas –Fundamental I




