
 

 

SUPPORT MATERIAL 

Preschool 3 

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 3 – Reading Time: https://www.youtube.com/watch?v=37PrycQ_Wgg 

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: The lamb-a-roo 

 

➢ Story: The lamb-a-roo 
Diana Kimpton and Rosalind Beardshaw 

- Parents (pais) 

O pequeno cordeiro estava sozinho e perdido na selva chorando por sua ‘Maa’ (mãe). 
Enquanto isso, o canguru estava sempre triste porque não tinha um bebê. Certo dia, eles se 
encontraram, logo o cordeiro já estava na bolsa do canguru e foi morar com ele.  

Foi então, que o pequeno animal começou a perceber que ele era diferente dos outros 
cangurus e decidiu ser como eles. Após muitas tentativas, sua ‘Maa’, mostrou para ele como 
é importante cada pessoa ter suas próprias características, e que não havia problema algum 
ele ser o primeiro Lamb-a-roo no mundo. 

 

- Activity 1 – Talking about diversity (Falando sobre a diversidade) 
 

É um bom momento para conversar com as crianças sobre a diversidade. É muito 
importante que elas compreendam que cada pessoa no mundo possui suas próprias 
características físicas, cada um possui um tom de pele, altura, peso, tipo de cabelo 
próprio. Também temos personalidades diferentes, algumas pessoas são mais falantes, 
outras menos, alguns gostam de jogar bola e outros de jogar vídeo game e assim por 
diante. Mas o principal, é não mudarmos o nosso jeito único por conta das outras pessoas. 
E acima de tudo, respeitar o próximo. 
 O seguinte vídeo poderá ajudar nessa conversa:  
It’s ok to be different: https://www.youtube.com/watch?v=HoEcLhzAn78 

 

- Activity 2 – Sensory Activity (Atividade Sensorial) 
 
 O ‘lamb’ cordeiro é um animal que tem a sua a pele toda revestida por lã. 
Selecionar alguns materiais ‘soft’ macios que vocês tenham em casa, como algodão e lã, 



e outros materiais ‘hard’ duros. Pedir a criança que toque nesses materiais e diga as 
palavras: soft e hard.  
 Essa atividade também pode ser feita com os olhos vendados. 

 

- Activity 3 – Building puppets (Construindo fantoches)  

 Nessa atividade, faremos os personagens do livro, ‘lamb’ o cordeiro e ‘kangaroo’ 
o canguru. A seguir temos duas opções, uma feita de prato de papel e outra que poderá 
ser impressa.  

Obs: Pode-se utilizar outros materiais. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 


