
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA 

Nome do aluno:   Semana: 17 

Professores: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. 

da Rocha Souza, Rodrigo G. da Silva, Thaisa L. de 

O. Gonçalves. 

Data: 

28/06/2021 

Turma:  

MATERNAL 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: (EI02EF04) 

Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. 

 

Bom dia famílias! 

Tudo bem com vocês? 

 

Iniciaremos mais uma semana de atividades, com uma história que nos permite 

uma reflexão sobre força de vontade e disposição para executar as tarefas! 

Todos nós conhecemos a história dos 3 porquinhos.  

Vamos relembrar juntos através da leitura para nossas crianças? 

Realize a leitura da história disponibilizada abaixo e faça a exploração com a 

criança, incentivando sua oralidade. 

Na atividade de hoje, podemos conversar e brincar ao mesmo tempo. No 

momento da exploração da história, poderá ser feito uma casinha com cobertor, 

lençol ou qualquer material disponível para realizar a 

roda de conversa.  

Explore a história fazendo alguns questionamentos a 

eles, como: 

 Quem são os personagens da história? 

 Porque saíram de casa? 

A casinha dos porquinhos eram todas iguais? 



Quantos porquinhos tinham na história?  

Quantas casas?  

Vocês conseguem soprar igual ao lobo? 

 

Muito bem! Agora que já conhecemos um pouco mais da história dos três 

porquinhos, que tal realizar um registro da história bem bonito? 

Utilizem o caderno de desenho do material para a realização do registro da 

história. 

A proposta de hoje é a confecção de um porquinho com formas geométricas. 

Recorte as formas disponibilizadas no molde e auxilie a criança na montagem do 

porquinho. Após cole no caderno e complete o registro com desenhos, deixando 

o porquinho bem bonito.  

As atividades poderão ser retiradas na escola. Agende um horário para retirada. 

Abusem da imaginação e não esqueçam de nos enviar uma foto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

EQUIPE PALMIRA 


