
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 18 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 23/07/2021 Turma: BIA 
 

 
Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.  

 
4ª Atividade da semana – História – Os três porquinhos 

Objetivo: Pode-se trabalhar a imaginação despertando o lado lúdico, criatividade, desenvolver o 
gosto pela leitura, sua oralidade, empatia com os personagens. 

 

Como fazer: A história de hoje é  sobre “Os três porquinhos”. Comece escolhendo um local da 
casa bem acolhedor com almofadas e até mesmo pode sugerir a criança que se deite para que 
fique mais à vontade e viaje na imaginação. Como sugestão, use alguns brinquedos para 
representar os personagens que são bem conhecidos das crianças ah! não se esqueça de fazer 
entonações de vozes para dar mais vida aos personagens. Uma ótima história a todos.  
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OS TRES PORQUINHOS 

 

Era uma vez três porquinhos chamados Cícero, Heitor e Prático. 

Um dia eles resolveram deixar a casa da sua mãe e foram construir suas próprias casas na floresta.  

Prático disse que construiria sua casa de tijolo, os irmãos riram e disseram que fazer casas com 

palha e madeira era mais simples.  

Enquanto Prático trabalhava muito, seus irmãos fizeram suas casas depressa e foram brincar.  

Uma noite veio um lobo e bateu na casa de palha e queria entrar, o porquinho apavorado não abriu 

a porta. 

Então, o lobo estufou o peito e soprou bem forte, e então a casa caiu e o porquinho correu para a 

casa do irmão que fez a casa de madeira.  

O lobo chegou, gritou, mas ninguém abriu a porta e então novamente estufou o peito e soprou e a 

casa caiu. E os dois irmãos correram para a casa construída de tijolos.  

O lobo bateu na porta, mas os porquinhos não abriram e então, mais uma vez, o lobo estufou o 

peito e assoprou, assoprou e assoprou até perder o fôlego, mas a casa não caiu.  

O lobo se achando muito esperto subiu pela chaminé e caiu dentro do caldeirão com água fervendo 

e com isso, ele saiu correndo e nunca mais os porquinhos viram o lobo.  

 E assim, os três porquinhos viveram felizes para sempre na floresta.  

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

 
Nome do aluno:  

Semana 18 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera, 
Elizete, Nayara, Maria e Roseli. 

Data: 23/07/2021 Turma: B I B 

 
Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

Tema: Recreação, adaptação e acolhimento 

Atividade: Dia de Dança! 

O objetivo desta atividade é oferecer possibilidades de experiências e vivências por meio da dança, 
com descobertas do corpo e de seus movimentos, desenvolvendo a criatividade, atenção, 
coordenação motora, expressão corporal e raciocínio. 
 

Desenvolvimento: 

Pais/responsáveis vamos arrastar o sofá e preparar o espaço, pois hoje é dia de dança! 

Converse com a criança, explique que no dia de hoje iremos nos divertir, dançando e cantando.  

Separe uma lista de músicas preferidas da criança e coloque para tocar, cantem e dancem, criando 

coreografias para que a criança imite o adulto e juntos aproveitem esse momento de interação, 

afeto e alegria! 

Boa diversão! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


