
SUPPORT MATERIAL 

Preschool 1 

Teacher Luísa 

❖ STORY TIME 

 

Hello!! 

How are you?? I’m missing you so much!! 

 Olá!! Como vocês estão? Estou com muita saudade!! Por isso, gravei um vídeo para a 

nossa aula de hoje. Para acessar, basta clicar no link a seguir: 

Preschool 1 – Reading Time: https://youtu.be/FUEPWYPp80k 

ROTEIRO DO VÍDEO 

1) Hello song!! 

2) How are you today? (Como você está hoje?) – I’m happy (Estou feliz), I’m 
sad (Estou triste), I’m angry (Estou bravo), I’m hungry (Estou com fome) 

3) Storytelling: Penguin 

 

➢ Story: Penguin – Polly Dunbar 

      -      Parents (pais) 

             Esse livro é sobre um pinguim e um pequeno garoto chamado Ben. O menino 

abre o presente e dentro encontra um pinguim. Ele tentar falar com o animal, mas ele não 

responde. 

 O presente segue ignorando Ben, o que faz ele se sentir triste. Então, o garoto 

tenta alimentar um leão com o pinguim. O animal selvagem não quer comer e isso faz a 

criança gritar.  

Então, o leão come Ben porque ele está sendo muito barulhento. O pinguim morde 

o leão no nariz fazendo ele cuspir o Ben para fora. 

Depois disso, Pinguim e Ben se tornam melhores amigos. 

- Activity 1 – What makes you happy? (O que faz você feliz?) 

 O livro fala muito sobre as emoções. Ben a todo momento tenta fazer o pinguim 

sorrir e ficar feliz.  

 Conversar com as crianças sobre o que ou quem faz ela ficar feliz e pedir que faça 

um desenho mostrando a razão da sua felicidade. 

-         Activity 2 – Building a Penguin 

 Colocamos aqui três opções para a realização dessa atividade. Escolha a que lhe 

atender melhor: 

1) Paper Roll Penguin Craft 

 

Os pais juntamente com as crianças podem fazer um pinguim utilizando rolo de 

papel higiênico, como na imagem a seguir: 

https://youtu.be/FUEPWYPp80k


Obs.: Os materiais podem ser adaptados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Potato Penguin 

 

Utilizando tintas preta e branca, e batatas cortadas ao meio, pode-se fazer vários 

pinguins. Se desejar, também pode fazer a neve utilizando algodão. Observe a imagem 

a seguir: 

 Obs.: Os materiais podem ser adaptados. 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Color the penguin 

 

Imprimir e colorir o pinguim a seguir: 

  

 



 

 

 


