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 Campos experiência: traços, sons, cores e formas” 

“Objetivos de Aprendizagem; (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 

(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. 

 

 

Olá família, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. 

Dando continuidade ao nosso projeto,’’ ‘’Era uma vez’ ’com a nossa história ‘’os três 

porquinhos’’. 

É muito importante incentivarmos nossas crianças a terem o habito da leitura e 

começa desde pequeninos. A literatura estimula a imaginação, incentiva a criança a 

criar suas próprias histórias e a aplicar o conhecimento adquirido em novas 

situações de vida. Isso mostra que valorizar a importância da leitura na educação 

infantil ajuda no crescimento individual do aluno em todo processo educacional. 

Vamos fazer os três porquinhos? Depois podemos nos divertir e brincar com eles, 

tenho certeza que vocês vão amar. 

Vamos precisar de uma cartolina ou pode ser E.V.A ,ou outro papel que você tenha 

em casa, o papel pode ser cor de rosa ou você também pode pinta-lo de rosa, com 

lápis de cor ,ou giz de cera, ou mesmo tinta guache. Peça para a mamãe recortar   

três círculos representando o rostinho dos porquinhos, desenhe o rostinho deles 

com uma canetinha ou também pode recortar os olhinhos com um papel preto e 

colar, o mesmo pode fazer com a boca e nariz. Incentive a criança a desenhar o 

rostinho sozinha se for fazer colagem deixe que ela mesmo realize a colagem, vá 

falando para ela, onde fica os olhos do porquinho e a boca e o nariz? Em seguida 



cole palito de sorvete para que a criança brinque com os porquinhos. Segue um 

modelo abaixo, mas você pode fazer seus porquinhos conforme sua criatividade. 

Boa atividade! 

 

 

 

 
https://www.facebook.com/alemdaalfabetizacao/posts/d41d8cd9/359006634296557/ 
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