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Tarefa integradora – História: “Saudades do teu Abraço” Eoin McLaughlin e Polly Dunbar 
Diário de grupo (08 a 15 de fevereiro 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) 

 

Estamos de volta mais uma vez para aprender à 
distância. Estás preparado para este novo desafio? 
 
1-Ouve e vê o vídeo da História “Saudades do teu Abraço”. 

http://agvamareleja.drealentejo.pt/site/ 
 

ou 

https://www.youtube.com/watch?v=23xtez9X5Lw 

 
2- Gostaste da história?  
Queres ficar a conhecer melhor a história? 
Então responde a estas perguntas: 
- Quais são as personagens da história? 
- O Ouriço e a tartaruga são da mesma família ou são 
amigos? 
- A Tartaruga e o Ouriço tinham um problema, qual 
era? 
- Qual a razão do problema? 
- Quem ajudou a resolver o problema e como? 

   

http://agvamareleja.drealentejo.pt/site/?fbclid=IwAR26zhlc52RPhwDuI7Rh6Yhno7ZGKSaDD55m8k2w6oGbzVKIajKiAVEL8x8
https://www.youtube.com/watch?v=23xtez9X5Lw
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- A Tartaruga e o Ouriço experimentaram outras 
formas de substituir o abraço e mostrar aos outros 
que gostam deles, quais foram? 
 
3- Dança esta música com os teus bonecos/peluches 
preferidos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oFN2IIYGTUs 

 
4- Escreve uma carta, com a ajuda de um adulto, a 
alguém a quem tenhas saudades de dar um Abraço. 
- Ilustra a Carta com um desenho lindo que só tu 
sabes fazer. 
 
5- Vamos brincar com a Matemática: 
- Quantas personagens aparecem na história? 
- A Tartaruga e o Ouriço enviaram beijinhos um ao 
outro. Qual foi o primeiro animal a mandar um 
beijinho? E qual foi o último? 
- Quantos beijinhos enviou a tartaruga? 
- Qual o animal que enviou mais beijinhos? 
- Agora tenta juntar os beijinhos do ouriço e da 
tartaruga e conta quantos são. 
 

6- Vamos aprender a cantar estas músicas divertidas: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj5ErMeykc4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=10X7C8z-sKc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oFN2IIYGTUs
https://www.youtube.com/watch?v=Pj5ErMeykc4
https://www.youtube.com/watch?v=10X7C8z-sKc
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7- Escolhe o animal da história que mais gostaste e descobre 
características dele: como nasce; onde vive; como se 
desloca; do que se alimenta; como é o seu corpo. 
 
8- Agora que já conheces bem o animal que mais gostaste 
da história, podes contruí-lo com materiais de desperdício 
para seres amigo do ambiente. Deixo-te aqui algumas 
ideias. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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). 
 
10- Partilha connosco: podes enviar trabalhos, fotos 
ou vídeos pelos meios digitais combinados com a tua 
educadora. 
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As Educadoras do Agrupamento de Escolas de Amareleja: 

- Ana Luzia Dias 

- Cátia Carapinha 

- Ivete Bonito 

- Maria Antónia Mota 

- Maria de Jesus Cola 

- Maria de Lurdes Caracóis 

- Natividade Costa 

 

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


