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TEMA: Contos e Encantos 

 
ATIVIDADE: Vamos a casa da vovó? 

 
Olá, famílias! 

 
A imaginação, assim como a criatividade, são habilidades que podem ser trabalhadas desde muito 

pequenos. Podemos utilizar de diversos momentos e situações para desenvolver e ainda fortalecer algumas 

habilidades motoras e desafiantes também. 

Que tal chegarmos na casa da vovó de um jeito diferente? Na brincadeira de hoje as crianças serão 

os “Chapeuzinhos Vermelho” Vamos lá? 

Com os recursos disponíveis, vamos propor um circuito no qual a criança possa passar por baixo de 

um banco ou cadeira engatinhando, imaginando que está fugindo do Sr. Lobo! Ou pular sobre almofadas ou 

um colchão, como se pulasse pedras no caminho. Andar, correr ou engatinhar sobre um tapete (ou sobre o 

chão mesmo), pois já está chegando pertinho da casa da Vovó! 

Será de grande importância o responsável que estiver auxiliando na brincadeira, viajar pelo caminho 

junto com a criança. Será um momento incrível! Procure dizer frases como: “vamos pular sobre essas 

pedras!” Cuidado! Vamos passar por baixo dessa ponte antes que o Lobo nos veja e assim por diante. E claro, 

não deixe de dizer no final “Chegamos na casa da Vovó! Uhuu.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 
Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 26 

Professor: Adriana, Andreia, Elva, Lucimar S, Lucimara 
Botelho, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Yolanda, Deise 
e Telma. 

Data: 17/09/2021 Turma: 
 BIB e BIC 

Campo de Experiências: Corpo, gesto e movimento 

 

Tema: Contos e Encantos 

Atividade: Dança dos porquinhos 

 

 

 

 

 

 

Durante essa semana a criança assistiu e fez as atividades sobre “Os três porquinhos”, hoje 

vamos fazer uma brincadeira muito legal, “A dança dos porquinhos” quando a música parar cada 

um vai parar na sua casinha. O responsável por orientar a criança vai explicar que haverá três 

casinhas desenhada no chão, pode ser de giz, uma imagem de revista ou até um círculo, mas 

representando as casinhas dos porquinhos. 

 Então quando tocar a música dos porquinhos, a criança vai ficar dançando em volta delas 

e assim que a música parar ele escolhe uma casinha para ficar, como se fosse a dança das 

cadeiras, pode chamar os amiguinhos e familiares para essa atividade muito divertida. 

 

   

 

 


