
Olá Pessoal! Sejam bem vindos ao programa:

#LerEmCasaÉviajarPeloMundo

Crianças de 0 a 3 anos



Nas histórias de contos de fadas o bem é sempre recompensado e o mal é combatido e
castigado, com isso os valores morais são construídos de uma forma natural, justa e sinaliza
claramente que há vantagens em se ter um comportamento digno e honrado. As crianças
demonstram grande interesse porque essas histórias apresentam, de alguma forma, a solução
para seus medos e angústias, através dos contos de fadas, a criança elabora suas emoções mais
fortes e aprende a lidar com este mundo complexo, o que não conseguiria por si só, sem ajuda.

Os pequenos se identificam, sofrem, comemoram, enfim, vivenciam de forma inconsciente a
historia que estão ouvindo. E, com isso, conseguirão criar dentro de si ferramentas para vencer os
dramas superados pelos personagens, uma vez que eles mesmos mostram que venceram. Nos
contos de fadas podemos encontrar a figura de um adulto herói, que protege e soluciona os
conflitos, como o caçador, personagem de Chapeuzinho Vermelho. A criança se sente realizada
ao saber que mesmo diante de um conflito que parece não ter solução (o lobo mau devorar a
vovozinha), a personagem está a salvo graças à intervenção heroica do caçador, ou seja, a figura
do salvador (pode simbolizar um pai, avô, tio ou até mesmo a mãe).

Existem algumas maneiras de tornar a história mais interessante e compreensível. O leitor
pode, por exemplo, mudar a entonação em cada personagem fornecendo, assim, material para o
imaginário do pequeno ouvinte. Quando se identifica com um conto, a criança presta atenção,
pede para o adulto repetir a história. Enfim, demonstra seu interesse, que se justifica porque o
conto lhe traz elementos que fazem sentido de modo inconsciente.

Contos de Fadas



História da semana

Chapeuzinho Vermelho
Chapeuzinho Vermelho é um conto de fadas clássico, cujas
origens podem ser traçadas a fábulas europeias do século X. 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.

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/chapeuzinho-vermelho/

Links para ler e ouvir  história

https://www.youtube.com/watch?v=GVEb9K9IyzQ

Você encontra o vídeo com a tradução da história em libras no Youtube 

*Para procurar digite: Semana 8 - 0 a 3 anos – Chapeuzinho Vermelho

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/chapeuzinho-vermelho/
https://www.youtube.com/watch?v=GVEb9K9IyzQ


Explorar as partes do corpo da
criança, nomeando e
apontando. Se a criança for um
pouco maior, ela mesma pode
apontar. Pode esconder com
uma fralda e brincar de cobrir
e descobrir as partes do corpo.

Explorar brinquedos e objetos
vermelhos que tenha em casa.
Colocá-los em uma cesta, caixinha
ou potinho para nomeá-los e
trabalhar o conceito dentro e fora.

Com fotos de pessoas da
família, fazer a identificação
de cada membro, falando o
nome ao mostrar a imagem.

Sugestões de atividades após a leitura

Registre esse momento de leitura e compartilhe nas redes sociais ou 

nas páginas da escola com a #LerEmCasaÉViajarPeloMundo



Não compartilhar informações pessoais
Na história, a menina conta informações
pessoais ao lobo (para onde estava indo e o que
iria fazer) e isso permitiu o plano do lobo mau e
a colocou em perigo. Por isso o diálogo é muito
importante, muitas vezes as crianças acham que
não tem problema compartilhar as informações.

Obedecer aos pais
A orientação da mãe de
Chapeuzinho foi que tomasse
cuidado e que não saísse do
caminho conhecido. Ao
desobedecer a mãe, e dar ouvidos
ao lobo, a confusão aconteceu,
causando perigos à avó e à menina.

Nunca confiar em estranhos
O lobo mau convenceu a menina a
seguir por um caminho diferente do
que ela conhecia, e que sua mãe
tinha orientado. Por isso é
importante orientar sempre
manter-se em alerta para evitar
entrar em situações perigosas.

O fortalecimento do vínculo familiar 
O vínculo familiar entre pais e filhos contribui
para que situações como esta sejam evitadas.
Tirar um momento do dia para estarem juntos,
proporcionará uma segurança verdadeira,
além de contribuir com o desenvolvimento
emocional.

Lições que podemos dialogar e aprender com a história

Embora pareça apenas a história de uma menina que atravessa a floresta para visitar a avó e acaba
escapando da armadilha de um lobo malvado, Chapeuzinho Vermelho é uma história infantil que transmite muito
mais. Há conselhos muito importantes que toda criança deve saber para sua própria segurança e a de seus amigos.



Outros contos

História: https://pt.slideshare.net/1950/a-bela-e-a-fera

Vídeo da história: https://www.youtube.com/watch?v=1CJObC5q4vI

Em libras: https://youtu.be/ndqVp-pr6T0

História: https://pt.slideshare.net/josianisantosouza/cinderela-livro-digital

História em desenho: https://www.youtube.com/watch?v=VWoob-DPz8A

Em libras: https://youtu.be/5xPcgPhr_4s

História: https://pt.slideshare.net/guesta03b6/o-patinho-feio-presentation-657989

Vídeo da história: https://www.youtube.com/watch?v=lJWJvxRPQuw

L             Em libras: https://youtu.be/Upsvi5Mlkdc

https://pt.slideshare.net/1950/a-bela-e-a-fera
https://www.youtube.com/watch?v=1CJObC5q4vI
https://pt.slideshare.net/josianisantosouza/cinderela-livro-digital
https://www.youtube.com/watch?v=VWoob-DPz8A
https://youtu.be/5xPcgPhr_4s
https://pt.slideshare.net/guesta03b6/o-patinho-feio-presentation-657989
https://www.youtube.com/watch?v=lJWJvxRPQuw
https://youtu.be/Upsvi5Mlkdc


Algumas ideias para brincar com os pequenos em casa usando diferentes 
materiais

•GARRAFAS DE ÁGUA: As crianças podem fazer chocalhos com pedrinhas ou 
areia. Fechando bem a tampa (por exemplo, com fita isolante), até os bebês 
vão poder usar. As garrafas também podem conter água com corante e 
glitter!

•ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO: Servem para fazer torres, para brincar de 
derrubar, são um bom material para diversos jogos.

•BEXIGAS dentro de casa: não deixar o balão encostar no chão, brincar com 
um monte de balões juntos.

Vamos brincar com as crianças!



Fontes de pesquisa

http://www.eduforics.com/br/quarentena-o-que-fazer-com-as-criancas-pequenas-brincar/

https://www.alobebe.com.br/revista/desenvolvimento-infantil-importancia-dos-contos-de-fadas-para-as-criancas.html,226

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capuchinho_Vermelho#:~:text=%2D%20disse%20Chapeuzinho%20para%20sua%20m%C3

%A3e,n%C3%A3o%20tinha%20nenhum%20medo%20dele.

https://www.manualdamamae.com.br/licoes-que-historia-da-chapeuzinho-vermelho-traz-para-as-criancas/

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/chapeuzinho-vermelho/

https://www.guiadobebe.com.br/contos-de-fadas/

http://www.eduforics.com/br/quarentena-o-que-fazer-com-as-criancas-pequenas-brincar/
https://www.alobebe.com.br/revista/desenvolvimento-infantil-importancia-dos-contos-de-fadas-para-as-criancas.html,226
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capuchinho_Vermelho#:~:text=%2D%20disse%20Chapeuzinho%20para%20sua%20m%C3%A3e,n%C3%A3o%20tinha%20nenhum%20medo%20dele.
https://www.manualdamamae.com.br/licoes-que-historia-da-chapeuzinho-vermelho-traz-para-as-criancas/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/chapeuzinho-vermelho/
https://www.guiadobebe.com.br/contos-de-fadas/


* Professores da Rede Municipal de Ensino

* Supervisores de Ensino

* Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (NAPE)

nape@educacaotaubate.sp.gov.br
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