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terça-feira

• H��� �� ���

*ver anexo 2

* Atividade de registro
   da história

Sugestão: faça ou envie
um chá para as crianças

e peça para que elas escolham
um sentimento diferente

dos da história e escrevam
para colar na xícara ou no bule

quarta-feira

• C������� ��������
����� �������
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*ver anexo 3

* Mapeamento da história

(incentivar as crianças
e refletirem sobre cada item

do mapeamento)

Sugestão: conversar sobre
os sentimentos que surgem
no livro e como podemos

demonstrar e tarzer
para nosso dia a dia

quinta-feira

• J��� �� �������
��� ���������
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*ver anexo 4

* Atividade: precisamos
de boas notícias

(as crianças irão noticiar
o Chá das Maravilhas)

Sugestão: depois do jogo,
procurar as palavras

no caça-palavras

sexta-feira

• J��� �� �������
��� ���������

�� ��������
Sugestão: Aitudes que merecem

ser compartilhadas, peça para
 que as crianças pesquisem
em jornais ou revistas boas

e más notícias.

@ideiasdaprof

segunda-feira

• H��� �� �����
O Chá das Maravilhas

* Atividade de registro
da história

*ver anexo 1



anexo 1

HISTÓRIAS DE HOJE:
Data:__/__/____
Nome:_______________



anexo 2
 

(Sugestão que crianças alfabetizadas escrevam  e crianças ainda não 
alfabetizadas desenhem o(s) sentimento(s) que gostariam de trazer 

para o chá!)  
Dica: se a criança não for alfabetizada, peça que desenhe
o(s) sentimento(s) que ela gostaria de trazer para o chá!



anexo 3

M��������� �� ��������
Nome da história:

Onde passa a história:

Palavras: Solução: O que aprendemos:

Problemática: Personagens:



anexo 4

Querido(a) professor(a), esta sequência didática foi desenvolvida a partir

do livro O Chá das Maravilhas da Léia Cassol. Com ela iremos abordar temas 

como amizade e valores, além de trabalhar com a língua portuguesa.

O planejamento contido nessa sequência foi pensado para adaptações

do 1º ao 5º ano, e pode ser trabalhado durante uma semana ou de acordo

com seu planejamento. As atividades estão de acordo com a BNCC.

Com carinnho, Profe. Bruna Torres Alves
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O Chá das Maravilhas


