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Olá crianças, o momento pede que ainda estejamos 

separados, mas queremos que saibam que estamos com 

muita saudade de todos. Essa já é a 16 semana de 

isolamento, e preparamos atividades que serão feitas 

novamente com o apoio das famílias de vocês. Na 

primeira atividade, vocês serão escritores também. 

Criarão um final diferente para a história dos três 

porquinhos. 

Na segunda, vocês serão artistas e produzirão uma obra 

de arte. E na terceira, uma gostosa brincadeira, o Bom 

dinossauro. 

Esperamos que todos estejam bem e que a gente se 

encontre logo. 

 

Um abraço,  

Professoras da FASE ll. 
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ATIVIDADE 1: VAMOS CRIAR UM NOVO FINAL PARA A HISTÓRIA. 
 
Nessa atividade, você e sua família vão ler uma parte da história "Os três 
porquinhos”, porém, o final da história vai ser alterado, não pode ser o final como 
já conhecemos.  
Quem vai ajudar a escrever esse final? Pode ser o papai, mamãe, até mesmo 
um irmão mais velho que já saiba escrever, ou ainda algum outro adulto da casa. 
Pedimos que essa atividade seja escrita em uma folha identificada com seu 
nome e depois entregue na escola quando for solicitado, ok? 
Vamos lá, agora colocaremos aqui o começo da história e você constrói um final 
diferente. 
 
“Era uma vez três porquinhos que moravam com sua mãe da floresta. O 
porquinho mais velho era muito esforçado e ajudava a mamãe em todas as 
tarefas. O porquinho do meio e o porquinho mais novo, só gostavam de bagunçar 
e deixavam suas roupas e brinquedos sempre fora do lugar após usarem. 
Um dia a mamãe chamou os três e falou: 
Meus filhos, vocês já estão crescidos e está na hora de cada um ter a sua 
casinha. Peguem esse dinheiro e construam casas reforçadas para se 
protegerem dos perigos da floresta.  
Cada um pegou o seu dinheiro e seguiu seu caminho. 
E assim...” 
 
 

ATIVIDADE 2: FAZENDO UMA OBRA DE ARTE! 

A arte é uma maneira de expressar nossos sentimentos, impressões e nossa 

visão do mundo. Todos nós podemos produzir arte, seja em forma escrita ou 

visual: poemas, quadros, desenhos, esculturas, entre outros. Podemos observar 

uma obra de arte e fazer uma releitura. A releitura é feita a partir de uma obra de 

arte, mas tem o nosso “toque”, nossa identidade. 

Atividade – Em família, observem o quadro abaixo, do artista brasileiro Gustavo 

Rosa, denominado “O Carro” 
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Observem e conversem sobre essa obra: 

- Quais as cores usadas? 

- Quantas pessoas estão no carro? 

- Imaginem para onde estão indo e o que vão fazer. 

Peguem folhas de papel e desenhem o quadro. Chamamos isso de “releitura da 

obra”, ou seja, observamos a obra de algum artista e fazemos a nossa própria 

obra a partir do que vimos. 

Pode ficar diferente, outras cores ou outros formatos, pois cada um coloca um 

pouco de si no que desenha ou pinta.  

Que tal, depois que terminarem, deixar em exposição, pendurando em algum 

lugar da casa? Cada um terá a chance de admirar a obra do outro. 
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ATIVIDADE 3: BOM DINOSSAURO  

 

O momento da brincadeira é divertido e muito importante para o desenvolvimento 

e para a aprendizagem.  Esse momento, se torna ainda mais especial quando a 

brincadeira conta com a participação dos nossos amigos. A brincadeira seguinte 

proporcionará muita descontração e vamos perceber que a participação do outro 

é fundamental. 

Para essa atividade será necessário o uso de uma bexiga. Se não tiver, pode 

substituir por bola de papel ou laranja. Em dupla, com uma bexiga (bola de papel 

ou laranja) voltaremos à época dos dinossauros. Cada dupla 

de dinossauros deverá levar o pequeno ovo até a mamãe dinossauro. Porém 

esses dinossauros não possuem mãos e devem carregar conforme a solicitação 

da mamãe / papai dinossauro, utilizando outras partes do corpo (levar na 

barriga, na testa, no bumbum...). Vamos brincar??? Divirtam-se... 
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