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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 21/07/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 08: Conhecendo a casa dos três porquinhos. 

 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-

leitor (EI01EF04);  

● Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) (EI01EF08);  

● Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças 

entre eles (EI01ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

A história “Os três porquinhos” é tradicional e muito conhecida por todos. Ela é um 

clássico da literatura infantil, originado no folclore inglês e transmitido oralmente até 

1890, quando ganhou a famosa versão escrita por Joseph Jacobs. Trata-se uma história 

que apresenta três tipo de moradias diferentes, além disso nos ensina o valor do 

trabalho, perseverança e planejamento.  

Na proposta da atividade de hoje, as crianças irão ouvir essa contação da história e 

depois elas serão convidadas a conhecer alguns materiais que compõem as casinhas dos 

porquinhos.  

 

Materiais: 

- Objetos da preferência da família para representar os personagens da história; 

- Materiais que compõem as casinhas dos porquinhos, sendo: um pedaço de palha, um 

de madeira e um de tijolo.  
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Sugestões para as famílias: 

Primeiramente o adulto mediador irá contar a história dos “Três Porquinhos” para a 

criança utilizando objetos que representem os personagens, como: pelúcias, bolinhas ou 

até mesmo utensílios domésticos.  

Em seguida, será apresentado para a criança um pedacinho de cada material que é 

utilizado na construção das casinhas dos porquinhos, como por exemplo: um pedacinho 

de palha, um de madeira e um de tijolo. Permita o manuseio para que seu pequeno possa 

perceber as diferentes texturas existentes nesses materiais. 

Atenção: Durante o manuseio é imprescindível que o adulto observe e fique atento para 

que a criança não coloque esses materiais na boca. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 
 

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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