
  

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA  

Nome do aluno: Semana: 16 
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Lucilene Barros, Selma Lopes Santos, Eliana Paula Caleffi e 
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Data: 
21.06.21 

Turma: 
Berçário II 

Campos Experiência: 
“Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação”. 

Objetivos de Aprendizagem: (EIO2EF03) 
- Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientações do adulto-leitor. 

 

 

Olá crianças! Tudo bem com vocês? 

Esperamos que sim, nesta semana vamos iniciar um novo Projeto que é o “Era uma 

vez” e para começar vamos contar uma história “Os três Porquinhos”. 

Esta história fala de Três Porquinhos que saíram da casa da mamãe e construíram 

suas próprias casas: de palha, madeira e tijolos. 

A mamãe ou outro adulto pode fazer a leitura da história que está logo abaixo, e 

depois vamos desenhar, pintar e colar nas casinhas da atividade logo abaixo. 

Vamos precisar de alguns materiais como papel sulfite ou outro, lápis de cera, lápis 

de cor e cola.   

Agora pode usar sua criatividade colando palha na casinha de palha, madeira na 

casinha de madeira pode usar (palito de sorvete ou fósforo) vai ficar muito bonito. 

 



 
 

 
Reconto Wagnerina Janny B. Deusdedit 

Numa grande floresta, viviam felizes e na casa da mãe, três porquinhos. 

Um dia, quando estavam bem crescidos resolveram partir pela floresta a 
procura de um bom lugar para cada um construir sua própria casa. 

 

 

 
O porquinho mais novo, era o mais preguiçoso e disse que não queria 

trabalhar muito por isso iria construir sua casa de palha, pois assim 

terminaria logo e teria mais tempo para brincar. 
 

O porquinho do meio disse: Prefiro uma casa de madeira é mais resistente, 

é mais prática. Terei tempo de sobra para brincar. 
 

O porquinho mais velho fez seu comentário dizendo que uma casa de 

madeira não era muito forte, e que faria a sua casa de tijolos. 



 

Muitas vezes, o porquinho mais velho observava os irmãos brincando 

enquanto se esforçava para terminar de construir a sua casa. 
 

Um dia o lobo apareceu, e bateu na porta da casa de palha, do porquinho 

mais novo. E ele respondeu: - 

Eu não abro não. Mas o lobo com um sopro forte derrubou a casa. 

O porquinho saiu correndo e foi buscar abrigo na casa do irmão do meio, e 

lhe contou o que havia acontecido. 
 

 

Mas o lobo havia seguido o porquinho, e de repente Toc...Toc... Toc. Era o 

lobo batendo na casa do irmão do meio, o que havia construído a casa de 

madeira. 
 

Assustados e com medo, os dois porquinhos gritaram: - Não vamos abrir, 

não. 

O lobo com dois sopros fortes, derrubou também a casa de madeira. 
 

Os dois porquinhos correram para a casa do irmão mais velho e contaram 

tudo o que havia acontecido. Os três porquinhos tentaram se proteger do 

lobo mau. 

Assustados, ouviram Toc...Toc... Toc.; era o lobo dizendo, abrem esta porta 

ou vou derrubar esta casa assim como fiz com as outras. Mas o lobo soprou, 

soprou, e soprou. E desta vez não conseguiu derrubá-la. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cansado de tanto soprar, o lobo resolveu espera a noite e entrar na casa pela 

chaminé. Mas o porquinho mais velho, foi mais esperto, colocou uma 

grande panela debaixo da lareira e o lobo caiu ao descer pela chaminé. Os 
três porquinhos com pressa tamparam a 

panela e assim conseguiram prender o lobo mau. O lobo ficou assustado, 

fugiu e nunca mais voltou. 
 



Os três porquinhos decidiram a partir de então morar juntos. E todos 

concordaram que é preciso trabalhar, não só brincar e descansar. Todos 

viveram felizes na casa de tijolos e puseram a cantar: 

 

Quem tem medo do lobo mau? Do lobo mau, do lobo mau. Quem tem medo 

do lobo mau? Do lobo mau, do lobo mau. 

                                         FIM 

 

 

 
Vamos construir as casinhas dos 3 porquinhos: 

Palha, Madeira e Tijolo. Use sua criatividade. 
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