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Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 
 

 
Atividade:  Os Três Porquinhos - Dança e Mímica   

                                         
 

Hoje é dia de dançar e fazer mímicas com a história 
dos três porquinhos! 
 
 
Desenvolvimento: Agora que já sabemos a história dos três porquinhos, vamos dançar e imitar os gestos 
que lembram o que eles fazem na história através dos movimentos, é só seguir o vídeo da música! 
Veja os exemplos: 

• Quando aparecer o Prático, o irmão mais velho que é trabalhador peça para criança fazer o 
movimento imitando os braços fortes do porquinho trabalhador. Peça para criança fazer 
movimentos como se estivesse empilhando os tijolos. 

• Quando aparecer o Heitor, o irmão do meio que é músico peça para criança imitar como se 
estivesse tocando um violino. Ele construiu sua casa com madeira, peça para criança imitar com 
marteladas. 

• Quando aparecer o Cícero, o mais novo dos irmãos e mais dorminhoco, peça para criança fingir que 
está dormindo. Cícero entrelaçou palhas, peça para criança entrelaçar as mãos. 

Divirtam-se! 
 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=O5nJTx_tqJ0 
 
 
Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo de WhatsApp da 

sala. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O5nJTx_tqJ0


 
 

História Cantada: Os três porquinhos 

 

Era uma vez três porquinhos, 

Pratico o mais velho e trabalhador. 

Seu irmão Heitor era músico e Cícero caçula o roncador. 

Cada um fez a sua casa Cícero só palhas entrelaçou. 

Heitor madeiras e marteladas. 

Pratico tijolos e cimento usou. 

Cuidado porquinhos o lobo vai chegar e todas as casas vai soprar Fu fu fu fu fu… 

A casa de palha foi pelos ares. 

A casa de madeira também voou. 

Só restou a casinha de tijolos e todos os porquinhos abrigou. 

Grande festa na floresta o lobo despencou no caldeirão (TchiBum). 

Queimou seu rabo fugiu de pressa não volta nunca não. 

Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, Quem tem medo do lobo mau 

 

 


