
EMEB MACHADO DE ASSIS

Como informado no Caderno “CONSTRUINDO

APRENDIZAGENS”, já entregue às famílias, a partir

desta semana postaremos propostas de vivências

para auxiliá-los com a rotina em casa, a fim de

favorecer o desenvolvimento infantil, priorizando a

ludicidade e as interações.

Desejamos Boas Vivências!!!

Equipe Machado De Assis



EMEB MACHADO DE ASSIS

SEMANA DE 14/09 A 19/09

PROPOSTA 01: PERCURSO

Como mencionado na página 10 do caderno “CONSTRUINDO

APRENDIZAGENS”, o estímulo à movimentação é muito importante

nessa faixa etária.

Você sabia que é por meio desses movimentos que as crianças

constroem conhecimento sobre si mesmo, sobre o ambiente e sobre o

contexto em que está inserida?

Por isso, sugerimos a realização de um PERCURSO. Essa atividade

fará com que a criança se movimente, interaja com o ambiente ao seu

redor, adquira equilíbrio motor, e desenvolva habilidades e

competências para a sua formação cognitiva.

br.freepik.com/



SUGESTÕES:

❖ Colocar baldes intercalados para formar um

caminho, deixando espaço para que a criança possa passar

entre eles. No final do caminho podemos ainda

colocar um colchão pra que a criança role em cima.

.        

Para que esta proposta seja realizada, sugerimos que utilizem 

os materiais que tenham a disposição em casa, como: baldes, 

cadeiras, colchões, almofadas, cordas, bolas e o que a sua 

imaginação permitir, tomando cuidado para que estejam dentro 

dos dos padrões de segurança para as crianças. O importante 

é criar obstáculos inovadores na sequência de atividades.

pnld.moderna.com.br

m.tricae.com.br

profecarminha.blogspot.com

Não se esqueça de que o mais importante neste momento é a interação familiar!

Siga essas sugestões e use sua criatividade para montar percursos dentro de casa,

na sala, quintal ou no espaço que estiver livre para ser usado!

❖ Você também pode colocar uma corda para

que a criança caminhe por cima dela, com ou

sem ajuda. Em seguida, pode-se colocar algumas cadeiras lado a

lado, para formar um túnel. A criança deverá passar por baixo delas,

pegar uma bola e jogar dentro de um balde, como uma cesta.



PROPOSTA 02: MOMENTO DA HISTÓRIA

Que tal contar histórias de uma forma diferente para os pequenos? 

As histórias expressam sentimentos, conhecimentos e experiências. Contribuem para 

o desenvolvimento emocional das crianças, ao mesmo tempo em que as envolvem no 

mundo da imaginação, estimulando assim o gosto pela leitura e desenvolvem a 

oralidade, memória, atenção, interação, capacidade de representações simbólicas e, 

futuramente, na escrita. 

Pensando nisto, é possível aproveitar alguns ítens que temos em casa para 

diversificar a maneira de contar a história. Vamos começar? Escolha um lugar 

aconchegante, em que a criança possa se sentar e apreciar a contação. 

Nossa sugestão é você utilizar: embalagens de desodorante, xampu, fósforos, 

prendedores de roupa, roupas e seus adereços(toucas), óculos, caixas, potes de 

plástico, entre outros.

Assista a contação da história “Os 

três porquinhos” - Professora

Polliane Hecht:

https://youtu.be/HmtbsLMzTIg



“OS TRÊS PORQUINHOS”

Numa floresta viviam 3 porquinhos, que moravam com sua mamãe.

A mamãe falou para os porquinhos que eles já estavam grandes, e deu

dinheiro para que cada um construísse sua casa.

O primeiro porquinho comprou palha para a construção, pois era mais fácil e

ele queria descansar logo.

O segundo comprou madeira, pensando que era forte e não deixaria a casa

muito quente, mas que não precisaria trabalhar muito para construí-la.

O terceiro porquinho comprou tijolos e cimento, porque queria construir uma

casa forte e resistente. Demorou um pouco para terminar e foi descansar,

depois de muito trabalho.

Mas, de repente, apareceu um lobo faminto na floresta. Ele viu um porquinho

de longe e foi pegá-lo, pensando que seria um bom almoço.

O primeiro porquinho estava tranquilo, até que viu o lobo e correu para dentro

de sua casa de palha.

O lobo chegou na casinha e gritou:

- Porquinho, abra a porta! Se não eu vou assoprar e sua casa vai cair!



O porquinho disse que o lobo podia assoprar, que sua casa era forte. Quando ele

assoprou a casa saiu voando!

O porquinho foi correndo até a casa de madeira de seu irmão, gritando:

- Uai! É o lobo! É o lobo!

Seu irmão o ouviu e o deixou entrar, e os dois ficaram tremendo de medo.

O lobo ficou bravo, mas pensou “Agora são 2 porquinhos, que bom!”. Chegou na casa e

gritou, muito irritado:

- Abram a porta, porquinhos! Se não eu vou assoprar, assoprar, e a casa vai cair!

- HA, HA! Pode assoprar que não vai cair, ela é forte!

O lobo assoprou e a casa foi embora. Os porquinhos correram bastante, com muito medo,

até chegarem na casa de tijolos do terceiro irmão, que os ouviu batendo na porta, abriu e

deixou os dois entrarem. Mas quando foi fechar, acabou batendo a porta bem no nariz do

lobo. Nossa! Ele ficou furioso! Então assoprou muitas e muitas vezes, mas a casa não

caiu. Até que viu uma chaminé no telhado e uma escada por perto.

Subiu os degraus, pensando que cairia dentro da casa e comeria os três porquinhos.

Acabou foi caindo no fogo aceso da lareira!

O lobo, então, saiu gritando:

- Ai, ai! Socorro! Queimei meu bumbum!

E nunca mais foi visto na floresta.

Os irmãos ficaram felizes, pois agora estava

tudo bem. Então se abraçaram e cantaram:

- Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau?

- Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau!


