
Crianças de 4 a 6 anos 
 

#LerEmCasaÉviajarPeloMundo 

Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao programa! 



DICAS AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 



Dicas de estudo 
 
• Ajude a criança  criar uma rotina de estudo. Essa 

rotina  poderá ser afixada num local visível a todos; 
 
• Ofereça material de apoio; 
 
• Ajude-a na hora de  pesquisar na internet; 
 
• Pergunte se ela tem dificuldade; 
 
• Através do meio de comunicação da escola, tire as 

dúvidas com a professora;   
 



BIOGRAFIA  

Tatiana Belinky foi uma escritora infanto-
juvenil contemporânea. É autora, tradutora e 
adaptadora de mais de 250 livros voltados 
para este público. Nascida na Rússia em 18 
de março de 1919, chegou ao Brasil com dez 
anos de idade. Recebeu a cidadania 
brasileira e foi radicada em São Paulo há 
mais de oitenta anos. 

Libras  
Biografia Tatiana Berlink 



ATIVIDADE 1 
* O responsável, primeiramente, deverá conversar com a criança e explicar 
brevemente a diferença entre frutas, legumes, verduras e exemplos de cada 
um destes itens. 
 

* Sem mostrar a tela do celular ou do computador, acione o vídeo do livro “A 
cesta de Dona Maricota” para que primeiramente a criança apenas escute a 
história. Desta forma, trabalharemos a atenção, compreensão e memória 
auditivas da criança, pois estará apenas ouvindo a narrativa da história. 
 

* Se for preciso, faça pausas, a cada pequeno trecho da história e pergunte-
lhe o que ouviu. 
 

* Prossiga assim até que a história termine.  
 

* Não se esqueça de explicar todas as dúvidas que ela apresentar, isto é 
muito importante para a compreensão e ampliação do vocabulário dela. 
 

* Agora, veja ,com a criança, o vídeo da história em questão. 
 

* Peça-lhe para contá-la desde o início. Deixe-a falar livremente e, ao 
concluir, se ela esqueceu de trechos, volte o vídeo e assista com ela quantas 
vezes for necessário, ou a criança queira. Não enfatize erros ou falhas da 
criança e enfatize seus acertos e esforços! 
 
 

Não esqueça de postar nos meios de comunicação da escola!!!! 

https://www.youtube.co

m/watch?v=901SNLf2G

Wc&feature=youtu.be 

 

Libras  
A Cesta de Dona Maricota 

https://www.youtube.com/watch?v=901SNLf2GWc&feature=youtu.be
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ATIVIDADE 2 
* O responsável deverá assistir junto com a 
criança o vídeo “A cesta de Dona Maricota” e  
falar sobre a autora Tatiana Belinky. 
* Em seguida, perguntar-lhe quais frutas ela 
se lembra de ter visto neste vídeo e quais são 
as suas cores. Assim que ela responder, 
pergunte-lhe qual outra fruta ou objeto que 
ela conhece com a mesma cor e peça para que 
pegue o lápis da mesma cor. Para cada acerto, 
conta-se um ponto e para cada erro, o ponto é 
para a outra pessoa. Marque a pontuação em 
uma tabela, para que seja visível para a 
criança, facilitando assim sua compreensão. * 
* Ganha este jogo/brincadeira quem fizer 
mais pontos no final. 

Não esqueça de postar nos meios de comunicação da escola!!!! 



ATIVIDADE 3 
* O responsável deverá pedir à criança que relembre 
a história da escritora Tatiana Belinky, “A cesta de 
Dona Maricota” . 
* Na sequência, o responsável deverá falar nomes de 
frutas, verduras e legumes alternando-os de forma 
imprevisível para a criança. 
*A criança deverá realizar os seguintes movimentos 
com o corpo: 

Quando escutar nomes de frutas: bater palmas. 
Quando escutar nomes de legumes: pular. 

Quando escutar nomes de verduras: agachar. 
* Pedir para criança procurar em encarte de 
supermercado imagens de frutas, verduras e 
legumes. O adulto deverá desenhar numa folha uma 
cesta e pedir para criança colar as imagens nela. Se 
não tiver encarte a criança pode desenhar e colorir, 

Não esqueça de postar nos meios de comunicação da escola!!!! 



● Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Alfabetização. 
Conta pra Mim: Guia de Literacia Familiar. - Brasília: MEC, 
SEALF, 2019. p.13 

● https://pt.wikipedia.org/wiki/Tatiana_BelinkyMacbeth 
● https://www.youtube.com/watch?v=901SNLf2GWc&feature

=youtu.be 
● https://br.pinterest.com/pin/814096070114607111/sent/?in

vite_code=b58714fc0b8d4d0e939a9d24bb6a9e7d&sender=
602989975017021570&sfo=1 
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CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik 

Organizado por:  
Professores da Rede Municipal de Ensino 

 
Supervisores de Ensino 

 
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (NAPE) 

 
nape@educacaotaubat.sp.gov.br 

 



2. CAN YOU SOLVE THIS? 

2 0 
x    5 

 


