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Tarefa integradora – História: “A Ovelhinha que veio para o jantar” 
Diário de grupo (De 1 a 8 de março de 2021) de Steve Smallman 

Queremos 

(Propostas de atividades feitas pela educadora) 

Fizemos 

(Atividades realizadas) 

Gostámos 

(Das atividades que fez quais 

foram as que gostou – teve 

vontade de as fazer? Mostrou-se 

alegre e entusiasmado(a) 

durante a sua realização? ) 

Não Gostámos 

(Dificuldades 

sentidas na 

realização das  

atividades) 

 

1- Ouve e vê o vídeo da história: “A Ovelhinha que veio para o jantar” 

http://agvamareleja.drealentejo.pt 

ou 

https://www.youtube.com/watch?v=bDv7vcZSaJ0 
 

2- Gostaste da história? Então vou lançar-te um desafio. 

- Responde a estas questões de escolha múltipla neste site: 

https://wordwall.net/pt/resource/1077098/ovelhinha-que-veio-para-o-jantar 
 

- Consegues também fazer este jogo divertido? Então força, assim vais compreender melhor a 

história: 

https://wordwall.net/pt/resource/10460656/-ovelhinha-que-veio-para-jantar-

compreens%C3%A3o 
 

3- Vamos brincar com as letras: 

- Qual é a palavra maior? LOBO ou OVELHA? 

Escreve por baixo das palavras o número de letras (fonemas) e compara. 
 

- Descobre palavras que começam por L de LOBO e O de OVELHINHA. Pede ajuda aos pais ou 

manos mais crescidos para procurar nos catálogos do supermercado. Por exemplo: L de Leite e 

   

http://agvamareleja.drealentejo.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=bDv7vcZSaJ0
https://wordwall.net/pt/resource/1077098/ovelhinha-que-veio-para-o-jantar
https://wordwall.net/pt/resource/10460656/-ovelhinha-que-veio-para-jantar-compreens%C3%A3o
https://wordwall.net/pt/resource/10460656/-ovelhinha-que-veio-para-jantar-compreens%C3%A3o
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O de Ovos. Podes recortar as imagens e colar numa folha ou caderno. Não te esqueças de pedir 

que escrevam as palavras para tu poderes copiar. 
 

4- A ovelhinha bateu à porta do lobo e tu, também queres bater à porta? Então brinca ao faz de 

conta: https://m.youtube.com/watch?v=41XO6sTaLb4&feature=youtu.be (Bato à porta) 
 

5- Queres construir um lobo ou uma ovelhinha? Escolhe um e constrói-o com os materiais que 

tiveres em casa. 
 

 

6- Ouve estas duas canções? Escolhe a que mais gostares e aprende-a. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oib-6BRlgC8 (Comer sopa de Sónia Araújo) 
 

https://youtu.be/2vvoKFg0cxg (O Lobo, pastor e o cordeirinho - edições convite à música) 
 

7- Vamos brincar com a Matemática: 

- O lobo estava a comer uma sopa de legumes. Ele colocou na 

panela: 5 batatas, 4 cenouras, 2 folhas de couve, 3 ervilhas e 1 

curgete. Desenha todos os ingredientes dentro da panela. 
 

- Se preferires também podes modelar os legumes usando 

massa de sal, feita com: farinha sem fermento, água quente e sal. 

https://m.youtube.com/watch?v=41XO6sTaLb4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Oib-6BRlgC8
https://youtu.be/2vvoKFg0cxg
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Dissolva 1º o sal na água, junte-lhe a farinha e amasse até não pegar. A massa está pronta. Dura à vontade 

uma semana se a deixar numa caixa de plástico com tampa. 
 

- Constrói o seguinte gráfico: 

(Pinta as quadriculas correspondentes ao número de cada ingrediente na sopa) 
 

 

8 - Gostavas de fazer uma sopa igual à que o lobo fez? 

Pede ajuda à mãe e mete mãos à obra… Bom apetite 
 

9- Avalia os trabalhos que fizeste durante a semana: diz o que gostaste e o que não gostaste (o 

pai ou a mãe podem registar nesta grelha, que depois envias à tua educadora). 
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As Educadoras do Agrupamento de Escolas de Amareleja: 

- Ana Luzia Dia 

- Cátia Carapinha 

- Ivete Bonito 

- Maria Antónia Mota 

- Maria de Jesus Cola 

- Maria de Lurdes Caracóis 

- Natividade Costa 

10- Partilha connosco: podes enviar trabalhos, fotos ou vídeos pelos meios digitais combinados 

com a tua educadora. 

Propostas feitas pelas crianças e/ou pais (se assim o entenderem) 

 

 

 

 


