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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 03/06/2020 

Título da Atividade: Hora da História. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01); 

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando 

escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura 

(de cima para baixo, da esquerda para a direita (EI02EF02); 

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

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos (EI02EF06); 

  Reconhecer elementos das ilustrações de história, apontando-os a pedido do adulto-leitor 

(EI01EF04). 

 

Resumo: 

Por meio da História “Os três porquinhos”, busca-se formar ideias a respeito dos diversos 

tipos de moradia existentes, também, compreender que as casas apresentadas na história 

foram feitas de tijolos, palhas e madeiras. Sendo assim questione a criança qual das três casas 

se parece com a sua. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular.  
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Espaços: 

Organize um local agradável e com pouco ruído, podendo ser na sala, no quarto, etc.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais ações e reações da criança em relação a tudo o que está sendo pronunciado? Consegue 

recontar ou recriar a história? Demonstra concentração em ouvir a história? Compreende que 

ela mora em uma das casas parecida com a dos três porquinhos? Consegue responder 

perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais 

acontecimentos?  

  

O que fazer durante? 

1. Leia a história modificando a entonação de voz, isso ajuda a despertar o interesse e a 

participação. 

2. Questione sobre os materiais utilizados na construção e qual das casas se parece com a 

sua. 

3. Incentive a criança a recontar e recriar a história. 
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HISTÓRIA DOS TRÊS PORQUINHOS 

Era uma vez três porquinhos irmãos que viviam com a mãe. Dois porquinhos não ajudavam 

em nada na casa, enquanto o terceiro porquinho sentia pena da quantidade de trabalho que a 

mãe tinha. Um belo dia, a mãe, ciente da maturidade dos filhos, orientou que os porquinhos 

saíssem de casa para construírem suas próprias vidas. Ela fez um farnel para cada um deles e 

forneceu algumas economias para que comprassem material para construírem as casas. O 

primeiro porquinho, preguiçoso, quis construir uma casa que não desse trabalho. Apesar da 

advertência dos irmãos, construiu uma casa de palha. O segundo porquinho menos preguiçoso 

que o primeiro, resolveu construir uma casa de madeira. Apesar de mais segura do que a casa 

de palha, a de madeira não era boa para o frio e não era resistente o suficiente para impedir a 

entrada de um lobo. O terceiro porquinho, por sua vez, precavido e paciente, resolveu 

construir sua casa com tijolos. 

Enquanto os dois irmãos mais novos terminaram as construções de palha e madeira em uma 

manhã, o terceiro porquinho seguiu engajado na sua demorada construção. Em três dias o 

trabalho estava feito: ergueu uma resistente casa com tijolos e cimento. Algum tempo depois, 

um lobo surgiu na floresta. Percebendo a presença dos porquinhos foi logo bater na primeira 

casa, a feita com palha. O primeiro porquinho, em pânico, fugiu para a casa ao lado, a do 

irmão que havia trabalhado com a madeira. 

O lobo dirigiu-se então para a segunda casa e, como os porquinhos não abriram a porta, 

ameaçou assoprar para destruir a construção. A casa de madeira, de fato, caiu com a rajada de 
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vento. Aproveitando a falta de fôlego, os porquinhos correram para a casa do irmão mais 

velho. O irmão mais velho os abrigou e garantiu que tudo correria bem. Quando o lobo soprou 

novamente, a casa, feita de tijolos, sequer mexeu um milímetro. No dia seguinte, o lobo 

voltou a atacar a casa que restava dessa vez tentou entrar pela lareira. Como o porquinho mais 

velho era muito precavido, deixou um caldeirão de sopa fervendo posicionado bem embaixo 

da lareira. O lobo, ao cair na caldeira, fugiu desesperado e os três porquinhos continuaram 

sãos e salvos. 

 

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

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

 

 

 

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 
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