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Tarefa integradora – História: “O Sapo no Inverno” de Max Velthuijs 
  Diário de grupo (Semana de 22 de fevereiro a 1 de março de 2021) 

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) 

Olá, a história desta semana é sobre uma das estações do ano. 

Queres adivinhar qual é? 
 

1- Ouve e vê o vídeo da história: “O Sapo no Inverno” 

http://agvamareleja.drealentejo.pt 

ou 

https://www.youtube.com/watch?v=fSUU3gD5ooE&ab_channe 
  

2- Quais são os animais que entram na história? 

- Qual é a personagem principal? 

- O sapo acordou e foi até à janela, o que viu ele?  

- E tu já viste nevar? Como é a neve? Gostaste?   

- Achas que o sapo gostou da neve?  

- O que aconteceu ao sapo, quando saiu de casa para ir à lenha? 
- Quem o encontrou? 
- O que fez cada um dos amigos para o ajudar? 
- Se encontrasses um amigo em dificuldades, o que fazias? 
- Qual é a estação do ano depois do inverno? Quase no final da história podes encontrá-la. 
 

3- Vamos brincar com as rimas? Então faz o seguinte jogo e diverte-te! Se quiseres podes fazer 
outras rimas, com a tua família. 
 

https://wordwall.net/pt/resource/1429401/rimas 
 

   

http://agvamareleja.drealentejo.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=fSUU3gD5ooE&ab_channe
https://wordwall.net/pt/resource/1429401/rimas
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4- O sapo tinha muito frio. Se tu também tiveres frio podes dançar estas músicas para te 

aqueceres: 

https://youtu.be/6Lea5XzHhxg  (sou um boneco de neve) 

https://youtu.be/7Y4mmqQipRg  (o inverno chegou) 

https://youtu.be/XgtBKBn-Wlo  (o sapo não lava o pé) 

 

5- Olha 3 sapinhos a sorrir. Tenta colocá-los por ordem crescente, do menor para o maior 
(ou seja, do pequeno para o grande, passando pelo médio).  
Podes recortar os sapos e os números e colar tudo numa folha. Se preferires, podes desenhar 
os 3 sapos, observando as imagens, e escrever o número correspondente por baixo de cada 
um deles.  
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https://youtu.be/6Lea5XzHhxg
https://youtu.be/7Y4mmqQipRg
https://youtu.be/XgtBKBn-Wlo
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6- Agora podes ouvir canções sobre o inverno. Escolhe a que mais gostares ou podes 

aprender as duas: 

https://www.youtube.com/watch?v=JTFRl0tAuT8  (chegou o inverno) 

https://www.youtube.com/watch?v=0PH0EMrhFW8  (eu gosto muito do inverno) 

7- Gostas de fazer experiências? Então faz a experiência e diverte-te.  
Este ano caiu neve no Alentejo, na nossa terra ou bem perto 
de nós. Sabes porque neva? Pede ajuda a um adulto e 
pesquisa.  
Queres fazer neve em casa para brincar? 
O que precisas? 
-1 embalagem de sal fino 
-Água morna 
Como se faz? 
Numa taça coloca o sal fino, junta-lhe a pouco e pouco a água 
morna e mistura muito bem. Assim que a mistura tiver aspeto 
de neve, está pronta (não deve ficar muito húmida, nem 
muito seca).  Agora já podes fazer bonecos de neve. 
 

 

8- O sapo é divertido. Tu também te podes divertir construindo um sapo, utiliza os materiais 
que tiveres. Gostas destas ideias? 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JTFRl0tAuT8
https://www.youtube.com/watch?v=0PH0EMrhFW8
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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 

9- Para terminares bem a semana e, como foste muito trabalhador(a), que tal fazer uma 
atividade muito docinha e parecida com a neve? 
SERRADURA - Precisas de: 2 pacotes de natas, 1 lata de leite condensado e 1 pacote de 
bolacha Maria (ralada). 
Como se faz:  
1º Bate as natas geladas bem firmes e fofas como a neve. Depois junta o 
leite condensado às natas e envolve devagar. 
2º Pega em tacinhas e coloca uma camada de natas, depois uma camada 
de bolacha ralada, outra camada de natas… 
3º Enfeita com uma camada de bolacha ralada e leva ao frigorífico. 
Serve-se bem frio. Bom apetite 
10- 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). 
 
11- 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) 
 
 
 
 
 


