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A contação de histórias na educação infantil desperta a curiosidade, estimula a imaginação, 
desenvolve a autonomia e o pensamento, proporciona vivenciar diversas emoções como medo e 
angústias, ajudando a criança a resolver seus conflitos emocionais próprios, aliviando 
sobrecargas emocionais. 

Esta semana trabalharemos a contação de histórias!! 

Em lugar aconchegante e tranquilo sente com a sua criança e cante a história cantada: 

OS TRÊS PORQUINHOS  

Era uma vez três porquinhos muito bonitinhos 

Fizeram suas casinhas 

E o lobo apareceu  

A primeira casinha, que era de palha 

O lobo soprou 

E a casinha derrubou  

A segunda casinha  

Que era de pau 

O lobo soprou 

E a casinha derrubou  

Mas a terceira casinha  

Que era de pedra 

O lobo soprou, soprou, soprou  

E a casinha em pé ficou. 

(ritmo música: marcha soldado) 

Gerusa Rodrigues Pinto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxc5sTSJB0g 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, gestos e movimentos” 

Atividade     

Acerte a cor 

Estratégia: 

Vamos brincar de acertar as cores AZUL E AMARELO???? 

A brincadeira é o seguinte: pegue dois objetos, um amarelo e outro azul (pode ser lápis de cor, giz 
de cera, algum utensílio doméstico, brinquedo ou até dois pedaços de papel. 

E vamos começar: 

O adulto pedirá para criança, * Levantar o azul, agora o amarelo, e quando falar colorido bate as 
duas cores ...pra ficar mais divertido todos podem participar e quem errar sai da brincadeira. 

Coloque o amarelo na cabeça, agora o azul. Coloque para trás, para frente, em cima, embaixo e 
assim poderão além de aprender e fixar as cores trabalhar atenção. 

Boa atividade   

  


