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1Sensibilização: Confeccione a casa 
da Bela Baratinha (material que 
você considere mais adequado)
e questione: "Quem será que mora 
nesta casinha?". Comece dando 
dicas de quem poderia ser
e aguarde as respostas.



2Hora do conto: Para o momento de contar 
a história confeccione máscaras dos
animais da história e use - as conforme
os bichinhos vão aparecendo no enredo. 
Capriche nas vozes, o som é super
importante. Agora, caso não queira
utilizar sua voz para reproduzir os sons,
providencie o áudio de cada bichinho 
e coloque no momento que cada 
bichinho se apresenta.

link BOI: https://www.youtube.com/watch?v=ddOQZbSg2ac
link CACHORRO: https://www.youtube.com/watch?v=dp6rI8sNLUk
link RATO: https://www.youtube.com/watch?v=sUkpHWvYark
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Final gostoso: Para terminar a sua 

contação que tal um mimo gostoso?
Faça uma caixinha de moedas como a da 
Bela Baratinha e coloque moedinhas de 

chocolate dentro. Diga que a Dona
Baratinha adora repartir suas riquezas 

e que deixou um presente para a turma.
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Chamadinha: Para os pequenos podemos colocar na 
rotina do dia novas canções. Pegue a canção do livro 
e transforme na sua chamadinha enquanto trabalha 
com a história com a turma.

"Passa, passa galerinha o .................. já chegou?"
- Use fotos ou fichinhas com nomes para trabalhar
o nome de todos da turma.

"Quem comigo vem brincar, mais amigos vai ganhar! 
Passa, passa ................... para ver o que é que há!"
- Assim um de cada vez vai colocando seu nome 
na chamadinha.

 "Bom galerinha, a profe também chegou, tudo pronto 
para hoje, nossa aula começou!" - Porque a profe tem 
que participar da brincadeira também. 
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5Caixinha de riquezas: Trabalhar com valores 
com os pequenos sempre é importante
e especial, nessa atividade proponha uma 
tarefa especial para a família.

Peça que cada aluno traga de casa
uma caixinha com aquilo que para ele
e sua família seja uma grande riqueza.

Incentive e estimule a fala, peça que exponha 
porque o que tem dentro da caixinha é uma 

riqueza de grande valor para ele e sua família. 
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Vamos brincar: Em algum lugar (caixa, saco, 

cesta) coloque vários objetos (pode ser imagens) 
que apareçam na história e outros que não 
fazem parte. Brinque de tem ou não tem? 

Mostre os objetos e pergunte tem
ou não isto em nossa história? 
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Lanche especial: Que tal um caldinho de feijão? 

Veja a possibilidade de montar em sua sala
o restaurante "Ratos e Baratas" e na hora do 
lanche sirva um delicioso caldinho de feijão.

Pense em um momento especial, toalhas nas mesas, 
cardápio, copinhos para suco, tigelinhas e colheres, 
guardanapos. Peça para que tragam dinheiro
de mentirinha e já faça um trabalho com o sistema
monetário, onde as coisas terão valores e cada
um deve fazer seu pedido e depois acertar a conta.
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Olha o desafio: Agora um desafio matemático!

*Bela Baratinha após o seu casamento 
fez um levantamento de tudo o que 
comprou, usou e precisou para sua 
festa maravilhosa, vamos ajudar ela?



Para este grande evento ela fez
a seguinte lista:

100 convidados
25kg de feijão
50kg de torresmo
70kg de cebola
100 litros de suco de uva
300 rosas vermelhas
250 docinhos



Agora com bastante atenção responda:

a) Das 300 rosas vermelhas que ela comprou 137 
murcharam antes de ir para a decoração, quantas 
rosas sobraram para ela fazer a decoração de seu 
casamento?

b) A Baratinha fez 100 convites para serem entregues 
aos animais convidados. No dia do casamento vieram 
para a festa mais 37 convidados. Quantos convidados 
teve o casamento da Bela Baratinha?

c) Se juntarmos todos os ingredientes para o feijão, 
torresmo e a cebola que ela precisou para fazer
a comida, quantos kg de ingredientes ela comprou 
pra fazer o caldo de feijão?



d) Do total de doces que a Baratinha mandou 
fazer 175 eram brigadeiros, o restante era

de doce de leite. Quantos docinhos de doce
de leite foram feitos?

e) No final da festa sobrou na cozinha 28 litros
de suco de uva. Do total de litros comprados 
para festa, quantos litros de suco de uva 
foram tomados pelos convidados?



9Hora do espetáculo: Vamos encenar essa 
história para os colegas da escola?Aqui um
roteiro simples para ser usado com a turma 
e levar a vida do teatro para sua sala de aula
e também para os demais colegas da escola.



Algumas dicas:

*Faça sempre um aquecimento com a galerinha 
onde todos devem imitar os bichos que estarão na 
apresentação. Ajuda na coordenação motora ampla 
e na desinibição. Estimula a imaginação e a criativi-
dade dos pequenos.

*Não precisa grandes investimentos em figurino (a 
menos que você queira), confeccione máscaras ou 
peça como tarefa de casa que cada um faça a sua e 
traga para a escola. 

*Sugiro que acrescente mais animais na encenação 
para poder ter a participação de todos da turma 
neste momento.



*Sabemos que a Bela Baratinha é uma só e todas 
querem ser a Bela Baratinha. Proponha que em mo-
mentos como o que ela canta a música na janela, 
todas cantem juntas. Uma fica na janela e as demais 
escondidas, na hora de cantar elas aparecem e bril-
ham todas juntas.

*Se fazer a narração ao vivo for uma dificuldade, 
grave o roteiro e ensaie com a turma com o áudio e 
use na apresentação. Com os pequenos pode ser 
mais fácil até mesmo para orientar as entradas e 
saídas de cena. 

*Você pode ter um super cenário ou elementos 
chave que caracterizem bem o ambiente no mo-
mento como, por exemplo: A janela, a caixinha e a 
vassoura para a cena inicial. O papelão de feijão e 
um cesto de lixo.



*Lembre que a peça deve terminar com a partici-
pação de todos. Então todas as baratinhas e os ani-
mais que apareceram anteriormente voltam como 
convidados do casamento.

*Se for usar trilha sonora peça que alguém lhe 
ajude para largar na hora correta o áudio. Pode 
também colocar na gravação feita, faça uma monta-
gem e tenha um áudio só. Sempre use nos ensaios, 
as crianças precisam estar familiarizadas com todos 
os sons no dia da apresentação.

*Ensaie também uma pequena dancinha para final-
izar e fazer os agradecimentos finais e terminar em 
alto astral.
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