
 

    
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:15/06/2021 SEMANA: 15 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, ROSELI TURMA: 
MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

PROJETO: Família, emoções e sentimentos 

“Tipos de moradias” 

Link da história https://youtu.be/ZIgJ4Grnwgs 

“Os três porquinhos". 

 

Atividade: Fazer a casinha do porquinho. 

 

Recurso:  Material de apoio (uma casinha com o nome de um dos porquinhos e 

o material para colar nela), cola. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá assistir com a criança a história dos três porquinhos, 

observando que cada um dos porquinhos tem um nome e constroem casinhas 

diferentes:  

Cícero faz a casinha com palhas, Heitor com madeiras e Prático com tijolos. 

Pergunte para a criança com qual casinha a dela se parece. 

 A seguir usando o material de apoio, onde estará escrito o nome de um dos 

porquinhos, façam a casinha dele, registre este momento e envie para o grupo 

da escola juntamente com um breve relato sobre o comportamento da criança 

ao fazer está atividade: Ela gostou? Encontrou alguma dificuldade para colar o 

material na casinha do porquinho? Não quis fazer? 

 

Curiosidade sobre esta Atividade: 

A proposta para está atividade é usar a história para apresentar tipos de 

moradias feitas com diferentes tipos de materiais, onde a criança pode observar 

semelhanças e diferenças com a casa onde mora com sua família, oferecer a 

ela a possibilidade de recria-las desenvolvendo a coordenação motora fina, 

habilidades artísticas entre outros. 

https://youtu.be/ZIgJ4Grnwgs


 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/06/2021 SEMANA: 15 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 
LINK DA ATIVIDADE 

(Fantoche de tecido)  

https://www.youtube.com/watch?v=0dSGJosX8Rk  

(Fantoche no palito) 

https://www.youtube.com/watch?v=DNz5zadkjDs 

(Dedoches com papel) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ev4EQMPEGBc  

Obs.: Caso não consiga realizar a confecção, você poderá apenas desenhar no 

dedo do pequeno com uma caneta os três porquinhos.  

 

Atividade: CONFECÇÃO DOS PORQUINHOS. 

 

Recurso: palitos de sorvete ou de churrasco sem ponta, papel, lápis, cola e 

caneta.   

Estratégia: Vamos confeccionar os três porquinhos? Hoje fica para sua 

criatividade como serão esses porquinhos. Sugestões: Você pode desenhá-los 

no dedo com caneta; fazê-los em papel e colar no palito, desenhá-los na folha 

de papel e depois recortar ou utilizar meias velhas. 

 

 
 

Curiosidade sobre esta atividade: Fantoche é autômato ou boneco que se 

faz mover por meio de cordéis ou com a mão, estimulando a participação e 

interação da família e do aluno, a coordenação motora, o espaço e os objetos do 

seu entorno, estabelecem relações expressam-se, brincam e produzem 

conhecimentos sobre si, sobre o outro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0dSGJosX8Rk
https://www.youtube.com/watch?v=DNz5zadkjDs
https://www.youtube.com/watch?v=Ev4EQMPEGBc

