
Olá famílias!

Nossas próximas propostas continuarão proporcionando momentos

para que a criança se expresse.

Mesmo a criança pequena tem muito o que dizer, e, a atenção dos

adultos que cuidam dela nesse momento de escuta é extremamente

importante para o seu desenvolvimento.

Reserve um tempo de qualidade diariamente para que a criança

entenda que tem um lugar seguro e pode contar com sua presença,

demonstre interesse e respeite seus sentimentos e opiniões.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

Nossa proposta essa semana é proporcionar momentos para que a criança 

vivencie processos de criação e se  expresse através da fala e de seus 

registros.

Vamos lá :

❑ Conte a história para a criança.

❑ Se quiser assista o vídeo da história.

❑ Depois peça para que a criança

reconte a história . Ela pode usar o

desenho para realizar esse reconto.

Não esqueçam de registrar  esse momento e enviar as fotos ou vídeos para as professoras

➢ Para acompanhar a história acesse o livro:      

https://www.livrosdigitais.org.br/livro/21001L78391P73?page=1

➢ Ou o Vídeo https://youtu.be/_mQixKoiZi8
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OS TRÊS PORQUINHOS

Era uma vez, três porquinhos que saíram da casa de sua 

mãe. Cada um construiria a sua própria casa. Seguiram 

caminhos diferentes.

O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. Logo 

ficou pronta e ele foi dormir. Chegou um lobo que queria comer 

o porquinho e disse: -- Abra a porta ou derrubarei esta casa 

com um sopro só!

O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa. O porquinho fugiu.

O segundo porquinho fez a sua casa com galhos de árvore. Logo ficou pronta e ele foi 

dormir. Outra vez veio o lobo.

-- Porquinho, abra a porta ou vou assoprar e derrubar tudo. O porquinho não abriu, o 

lobo assoprou e derrubou a casa. Mas o porquinho fugiu e se escondeu, e o lobo 

queria saber:

Onde se meteu este porquinho?

O terceiro porquinho construiu a sua casa com tijolos. Para lá, foram os seus 

irmãos e o lobo também. Mas, desta vez, o lobo soprou até cansar e não derrubou a 

casa.

O lobo resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu 

pegando fogo. O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes, morando na 

casinha de tijolos.

Fonte: Clássicos Todo livro - Os três Porquinhos



❑ Para essa proposta, vocês precisam de tecidos para que a criança possa

soltar a imaginação. Pode ser lençol, pedaço de tnt, ou que tiverem

disponível em casa.

Estimular a imaginação pode garantir uma série de aprendizados aos 

nossos pequenos. Brincar com tecidos, explorar suas texturas, 

tamanhos e possibilidades, além de ser uma aventura divertida é um 

momento de muita aprendizagem que pode ajudar no estímulo da 

expressão.

PANO ENCANTANDO

❑ Incentivem a criança a explorar os

materiais e pensarem em diferentes

formas de usá-los.

❑ Podemos criar fantasias dos

personagens da história que acabamos

de ouvir?

❑ Ou quem sabe um cenário para

recontar a história?



➢ Podemos brincar com tecido de várias formas 

Usando a imaginação e a criativade, segue abaixo algumas sugestões:

❖Criar 

fantasias

❖Montar uma 

barraca ou um 

túnel

❖Uma toalha 

para picnic

❖Confeccionar 

roupinhas para 

bonecas e 

bonecos

IMAGENS

https://br.freepik.com/


