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Tarefa integradora – História: “Todos no Sofá” - Luísa Ducla 
Soares 

Diário de grupo (08 a 15 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) 

1 - Queres saber qual é a história para esta semana?  
Abre bem os olhinhos, coloca o cabelo atrás das orelhas. 
Agora, estás pronto para ver e ouvir esta história digital? Então carrega no link: 

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

ou 

https://www.youtube.com/watch?v=FQA-qgpWHJg 
 

2- Tens aqui o título da história que tem mais do que uma palavra. 
Qual será a ordem das palavras? Assinala a opção correta. 
 
 
 

   

http://agvamareleja.drealentejo.pt/site/
https://www.youtube.com/watch?v=FQA-qgpWHJg
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- Quem é a autora desta história? 
- Quem é o ilustrador da história? 
- Quais são os animais que entram na história? 
- Será que só entram animais nesta história?  

- Qual é o nome do menino que aparece na história? 
- Porque é que os animais se vão levantando do sofá? 
- Quem fica no sofá sozinho? Porquê? 
 

3 - Jogo Quiz – “Todos no sofá” – descobre a imagem 
Tens um jogo com quadradinhos (peças de um puzzle) que quando se juntam formam 
de cada vez um dos animais da história. Quando conseguires descobrir qual é o animal, 
mesmo sem a imagem estar completa, carrega no botão e continua o jogo. De seguida, 
vão-te aparecer os animais da história com a palavra escrita em letra maiúscula. Clica 
na imagem que acabaste de ver no puzzle… 
 

https://wordwall.net/pt/resource/3051177/todos-no-sof%C3%A1-descobre-
imagem 

 

4 – Vamos divertir-nos a cantar e dançar estas canções? 
Tens algum animal de estimação? Dança com o teu amigo ao som destas músicas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4T-
oSBAT4Q&ab_channel=PandaEOsCaricasVEVO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l_kiHxWW08s&ab_channel=SoniaAraujoVEVO 

https://wordwall.net/pt/resource/3051177/todos-no-sof%C3%A1-descobre-imagem
https://wordwall.net/pt/resource/3051177/todos-no-sof%C3%A1-descobre-imagem
https://www.youtube.com/watch?v=Q4T-oSBAT4Q&ab_channel=PandaEOsCaricasVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=Q4T-oSBAT4Q&ab_channel=PandaEOsCaricasVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=l_kiHxWW08s&ab_channel=SoniaAraujoVEVO
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5 – Escolhe 4 animais que mais gostes da história, escreve o nome desses animais. 

De seguida, faz a divisão silábica que podes acompanhar com um batimento de uma 

palma para cada sílaba (ex: ra-to; bur-ro; co-e-lho; e-le-fan-te). 
 
 

6 –Imagina-te a passear e a imitar a posição de vários animais. Coloca-te devagarinho 
na posição de um animal e desloca-te lentamente. Antes de mudar para outro animal, 
fica quieto, ouve a música e relaxa. Podes convidar alguém para se divertir contigo. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cr5kcR78lGQ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- Exercita o raciocínio lógico-matemático e realiza este jogo da memória 
https://wordwall.net/pt/resource/3051637/todos-no-sof%C3%A1-jogo-da-

mem%C3%B3ria 
 

- Esta atividade é difícil, mas com ajuda dos pais ou dos manos mais velhos tu vais 
conseguir: diz o nome dos animais e o número alusivo a cada um: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2,1 (ordem decrescente). 
- No final da história os animais voltam para o sofá, tu podes contá-los por ordem 
crescente: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
 

8 – Queres pintar um desenho com a ajuda do computador? 

https://www.youtube.com/watch?v=cr5kcR78lGQ
https://wordwall.net/pt/resource/3051637/todos-no-sof%C3%A1-jogo-da-mem%C3%B3ria
https://wordwall.net/pt/resource/3051637/todos-no-sof%C3%A1-jogo-da-mem%C3%B3ria
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Clica em cima destas hiperligações e brinca com as cores. 
 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/colorir/15-vaca.php 
 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/colorir/9_pintar_gato.php 
 

9- Como sei que gostas muito de animais, deixo-te aqui algumas ideias que podes 
fazer com a ajuda da tua família. Escolhe a que mais gostares. 

             
 

10- Agora, como não podemos sair de casa, queres fazer uma visita guiada virtual ao 
Jardim Zoológico de Lisboa para conheceres alguns animais? Vamos lá: 

https://youtu.be/wpkjciLlaMw?list=PLzRlUF8U4pwCEQDbVDsGrIteVbvjEpU1i 
 

11- 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). 
 

12- 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) 
 
 
 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/colorir/15-vaca.php
https://www.jogosgratisparacriancas.com/colorir/9_pintar_gato.php
https://youtu.be/wpkjciLlaMw?list=PLzRlUF8U4pwCEQDbVDsGrIteVbvjEpU1i
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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 


