
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 25 

Professor: Aurileide, Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda. Data: 09/09/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiências: traços, sons, cores e formas 

 

TEMA: CONTOS E ENCANTOS 

Olá família! 

Atividade: Vamos imitar os personagens da história “Os Três Porquinhos”? 

       Ontem conhecemos a história “Os Três Porquinhos” e para darmos continuidade, a sugestão para nossa 

atividade de hoje é imitar os personagens do conto, relembre a história com as crianças e em seguida 

incentive-os a imitar os personagens, o Lobo Mal faz AUUUUUUUU, os porquinhos fazem OINC-OINC. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Se possível não esqueça de enviar fotos ou vídeos da atividade no grupo do WhatsApp da sua sala, 
obrigada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 25 

Professor: Adriana, Andréia, Deise, Elva, Lucimar S., 

Lucimara, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda 

Data: 09/09/2021 Turma: 

 BI-B e BI-C 

Campo de Experiências: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

 

Tema: Contos e Encantos 

Atividade: Comparar os objetos dos ursos. 

Olá família! 

Hoje iremos ver um vídeo que dá continuidade à história da Cachinhos Dourados, porém, é focada 

na família dos Ursos.  

O vídeo indicado aborda os ensinamentos sobre os tamanhos dos objetos que a família Urso usa 

no dia a dia. Então assista ao vídeo indicado com a criança e, logo após separe alguns objetos que 

possui em casa como, sapatos, copos, talheres, potes, e outros de diferentes tamanhos. Em 

seguida mostre os objetos para a criança e pergunte sobre os tamanhos, se são pequenos, médios 

ou grandes, se pertencem ao papai, à mamãe ou a própria criança, sempre comparando com a 

historinha. O importante é que a criança perceba a diferença entre os tamanhos dos objetos e até 

dos personagens. 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/hZAP86kee7s  

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do WhatsApp. 

 
 

https://youtu.be/hZAP86kee7s


 
 


