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HISTÓRIA A GALINHA RUIVA

Propostas Diferenciadas

(Autismo, Múltiplos, PC, API)

SEMANA 3

EMEEEIF MADRE CECÍLIA



Objetivo
Estimular a interação do aluno com a história;

Estimular a criatividade, a imaginação e a fantasia;
Desenvolver a linguagem oral e escrita.



Atividade
Leitura da História “A Galinha Ruiva”. Essa leitura  abordará a 
importância da solidariedade e da cooperação.



Estratégia 1

Junto com seu filho escolher um lugar com poucos ruídos 
e aconchegante para que a leitura seja realizada.



Estratégia 2
Ao iniciar a leitura questionar se há algum conhecimento 
prévio do tema abordado, se já foi realizada essa leitura, onde 
se passa a história, quem são os personagens. no fim do 
material, tem modelos de máscaras para que, em família seja 
realizada a pintura e, com o auxílio de uma adulto o recorte e 
a confecção das máscaras.



Estratégia 3
•Ao realizar a leitura fazer questionamentos sobre o que 

se está lendo, como por exemplo onde se passa a 
história, (sítio) quem são os personagens, (se já viu 
algum destes) como seria a cor destes personagens, 
entre outros. Explorar a leitura e seus personagens.

• Em seguida dar as máscaras para que seja realizada a 
pintura e com orientação de um adulto orientar o 
recorte para a confecção do mesmo.

• Em seguida registrar o que conversaram, em uma folha 
a parte e ou caderno. Brinque. Tire fotos. Será 
divertido!



● Utilizar materiais como lápis de cor, tesoura ou o que 
estiver disponível em casa, que tal decorar a máscara com 
rótulos de recicláveis ou pedacinhos de panos. Deixe a 
imaginação, livre...

● Organizar o espaço de maneira confortável para que 
melhor atenda às suas necessidades, e após o término da 
leitura reorganizar o espaço.

 

Observações aos pais:













Referência 
Bibliográfica

Alinhado de acordo com a normas da BNCC
Texto retirado da Internet 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?wq=11546 
Desenho retirado da internet 

https://www.espacoeducar.net/2014/08/mascaras-de-galinha-para-imprimir-e.ht
ml

https://pathways.org/mother-goose-dr-seuss-7-ideas-make-story-time-fun/

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?wq=11546
https://www.espacoeducar.net/2014/08/mascaras-de-galinha-para-imprimir-e.html
https://www.espacoeducar.net/2014/08/mascaras-de-galinha-para-imprimir-e.html
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