
EMEB JOSÉ RODRIGUES PINTO 

 
ATIVIDADE -  MATERNAL (SEMANA 01) 

 
Olá crianças, 
Olá famílias, 

 
Como vocês estão? Esperamos que estejam todos muito bem! 
Apesar de estarmos passando um período muito diferente em nossas vidas, não podemos 
esquecer que os nossos pequenos continuam em “pleno desenvolvimento”, portanto estamos 
trazendo uma novidade para vocês. 
A partir de agora vocês irão realizar as atividades do caderno: 

 

 
 

Isso mesmo! Toda semana vocês poderão apreciar e desenvolver 02 (duas) atividades 
deste caderno. Basta  acessar o site: 

 
http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=305 

 
Pronto! 

 Escolham os melhores dias da semana e horários para realizarem cada proposta; 
 Lembrem que cada criança tem o seu próprio ritmo; 
 Se organizem de acordo com  a rotina da família; 
  Será muito importante o adulto realizar a leitura e preparar os materiais um tempinho 

antes de iniciar a proposta com a criança. 

 Observação: As atividades não seguirão a mesma ordem do caderno. Fiquem 
atentos! 

Temos certeza que será bem bacana! Não se esqueçam de fotografar. 
  

Divirtam-se e até breve! 
 

 

PRIMEIRA PROPOSTA  

Por entendermos que através  do desenho podemos representar nossos sentimentos, 

pensamentos e desejos, propomos: 



Na página 03 do caderno “Construindo Aprendizagens” , a criança juntamente 

com toda a sua família, estará fazendo um desenho que represente:  

“Como está sendo este tempo para vocês? Tempo das crianças longe da escola. Tempo de 

isolamento social.” 

Fonte imagem: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3380/desenho-com-interferencia  

 

SEGUNDA PROPOSTA  

”HORA DA HISTÓRIA” 

Então! Quem aí não gosta de uma boa história? 
 

A história faz parte da vida de crianças e adultos, não é mesmo? 

Quem nunca ouviu uma história? Ou quem nunca contou uma  história, do tipo aquela que uma 

pessoa vai contando uma para a outra? 

Pois é, a proposta desta semana será chamar  toda a família para uma história, conforme  

proposta do caderno  “Construindo Aprendizagens”, lá da página 08  . 

Vamos lá? 

 Reserve  um momento para ler a historinha  junto a criança; 

 Escolha um local tranquilo e aconchegante; 

 Lembre-se! Leia o livro antes de ler para a criança, assim você saberá o que irá acontecer 

antecipadamente e, assim poderá criar uma atmosfera mais interessante; 

 Antes de iniciar a história, mostre a foto do livro para a criança e peça que ela comente o 

que vê na foto; 

 Depois de contar  a história, mostre novamente a capa do livro,  para ver se ela continua 

com a mesma opinião sobre a imagem; 

 Envolva-se com a história. Quando estiver contando a história, mude a voz, coloque 

espanto, alegria ou tristeza. 



E A HISTÓRIA DE HOJE É... 

 

                 

Se possível assistam o vídeo da história 

https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o 

OS TRÊS PORQUINHOS 

 

EM UM SÍTIO BEM BONITO, MORAVAM OS TRÊS PORQUINHOS COM SUA MÃE. 

MAS UM DIA, A MÃE DELES DISSE  QUE PRECISAVAM CONSTRUIR UMA CASA PARA 

MORAREM, POIS JÁ ESTAVÃO BEM GRANDINHOS. 

ENTÃO, ELES SAIRAM PARA PROCURAR UM LUGAR E COMEÇAR A CONSTRUÇÃO. 

O PRIMEIRO PORQUINHO CONSTRUIU UMA CASA DE PALHA, 

O SEGUNDO PORQUINHO CONSTRUIU UMA CASA  DE MADEIRA 

E O TERCEIRO PORQUINHO CONSTRUIU UMA CASA  DE TIJOLO. 

DEPOIS DE UM TEMPO, SURGIU UM LOBO NA VIZINHANÇA... 

O LOBO VIU A CASA DE PALHA E SOPROU, SOPROU E A CASA DO PORQUINHO SE 

QUEBROU. 

O PORQUINHO  FUGIU PARA A CASA DE MADEIRA DO SEU IRMÃO. 

O LOBO FOI ATÉ A CASA DE MADEIRA E SOPROU, SOPROU E A CASA SE QUEBROU. 

OS DOIS PORQUINHOS FUGIRAM PARA A CASA DE TIJOLO  DE SEU IRMÃO. 

O LOBO FOI NA TERCEIRA CASA, A DE TIJOLO E SOPROU, SOPROU, SOPROU E SE 

CANSOU DE TANTO SOPRAR E FOI EMBORA. 

E ASSIM OS TRÊS PORQUINHOS PUDERAM VIVER MUITO FELIZES. 

 

FIM 

https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o


Fonte da imagem: http://sesc.ms/sesc-dourados-tera-contacao-do-classico-os-tres-porquinhos/ 

Fonte do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o  

 

REFERÊNCIA: Prefeitura de Diadema, Secretaria de Educação, Construindo Aprendizagens (Educação 

Infantil 0 a 3 Anos). 
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