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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento 

Turma: Maternal II A Data: 04/06/2020 

Título da Atividades 04:  Hora da História “Os Tres Porquinhos.” 

 

Objetivos de Específicos: 

• Perceber que as pessoas têm caracteristicas fisicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

(EI02EO05); 

• Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio da linguagem oral e 

escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.(EI03EF01); 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidas, 

etc. (EI02EF05);  

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04);  

 

Resumo:  

Nesta atividade sera disponibilizado o livro de historia impresso dos tres porquinho para que a 

crianca possa manusear, folhear, ouvir e recontar ,a história dos tres  porquinhos e em seguida 

usara sua imaginação para colorir o livro assim conhendo as diferenças entre  as moradia que 

os tres porquinhos contruirão para sobreviver. 

 

Preparação: 

 

Materiais 

Livro dos tres porquinhos impresso, giz ou lápis de cor. 

 

Espaços: 

Por se tratar da historia dos tres porquinhos, esta atividade precisa de um local agradável e com  
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pouco ruído, podendo ser na sala, no quarto, etc 

 

Tempo sugerido:  

Aproximadamente: 40 minutos. 

 

Registro da atividade: 

 

Registre em fotografias e/ou vídeos, ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? O modo como 

a criança interage com a história. Ela pode perguntar e responder sobre a história ouvida? 

Consegue criar e/ou recontar a história e também nomear as ilustrações com base nas imagens? 

Demonstra interesse ao ouvir a história? Comunica-se por fala, gestos ou outras formas de 

expressão? 

O que fazer durante? 

Leia a história, aguçando a curiosidade delas quanto aos aspectos apresentada no livro: como 

tipos de moridia  entre outras particularidades tratadas na história. Instigue-as a antecipar sobre 

o que trata a história antes de começar a ler.  

Em outro momento, conversar sobre as semelhanças e diferenças de cada personagem e 

moradia. Levar a criança a perceper e   ressaltar o respeito às diferenças existentes, os hábitos 

e comportamentos dos diversos tipos.  

 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 


