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ATIVIDADE DO DIA:
Criando histórias...

Hoje vamos reservar um momento da nossa quarentena para produzir 

histórias explorando nossa criatividade e relembrando os conteúdos já 

aprendidos na escola. Sei o quanto é divertido poder colocar as ideias 

no papel e dar vida à imaginação. Então vamos lá!



Criando histórias...

1º Passo: Hoje vamos criar uma 

história bem divertida de 

quarentena, mas para que nossa 

história seja bem pessoal, vamos 

explorar o espaço onde vivemos. 

Para iniciar a sua atividade, por 

enquanto você precisará de papel e 

lápis. Separe esses materiais e 

vamos para o próximo passo.



2º Passo: Você vai precisar da ajuda de um 

adulto. Peça a ele para que ande por todo o 

espaço da sua casa e recolha objetos que 

fazem parte do seu cotidiano ou que tenha 

algum significado para a sua história 

familiar. 

Será interessante que seu ajudante escolha 

aproximadamente 10 objetos (por exemplo: 

bola, colher de pau, um brinquedo, foto da 

família ou de algum lugar, etc…).



3º Passo: Agora vamos organizar esses materiais 

de acordo com as ideias para a sua história. 

Reorganize-os quantas vezes precisar.

(Ah… não podemos esquecer! Para que sua história fique 

bem elaborada precisamos de personagens, o espaço 

onde acontece a mesma, pode haver diálogo, e sem 

dúvida, um começo, meio e fim, além do título!).

4º Passo: Agora, mãos à obra!!!

Crie sua história e depois conte-a para sua família ou compartilhe com os colegas 

da sua escola caso tenha um meio de se comunicar.



Use e abuse da sua imaginação e convide o papai, a mamãe 

ou outro familiar para que também crie uma história!!! 

Boa atividade.
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