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TURMA DO MATERNAL II VESPERTINO E MATUTINO. 
 

FIQUEM EM CASA... DIVIRTA-SE EM FAMÍLIA, APROVEITEM SEU TEMPO JUNTOS, ESTUDE E 
BRINQUEM!  CORONAVÍRUS NÃO É FERIAS! 

SE
GU

N
D
A
 

Nesta tarde vamos pedir para um adulto ler a história (está em anexo na próxima página):  
Os Três Porquinhos  

Pedir para a criança recontar a história da forma que ela 
conseguir (permitir que ela expresse seu entendimento). 
Na sequência vamos questionar a criança se ela lembra de que 
material era feita a casa de cada porquinho?  
Temos casas feitas com o material descrito na história (palha, 
madeira e tijolos) perto de nossa casa? 

 

TE
RÇ

A
  

Nesta tarde vamos nos divertir um pouco com a brincadeira de 
“Morto Vivo”, reúne a família e vamos nos divertir um pouco.  

 

Q
U
A
RT

A
 

Nesta tarde acompanhado de um adulto vamos soprar igual ao lobo e encher 
balões, caso não tenha balão em casa pode tentar encher um saco plástico 
transparente. Convide todos da família para soprar também; quando todos 

estiverem com seus balões cheios, cada um deve escrever a letra inicial do seu 
nome no balão. Misture-os no centro da sala, depois encontre o balão com a 

inicial do seu nome. 
 

Q
U
IN

TA
 

A experiência para esta tarde é: Dia de acampamento! Ajude a criança 
a montar, com lençóis, grampos de roupa e barbantes, a melhor barraca 

possível em alguma parte da casa. Ela vai se divertir com um cenário 
diferente para as brincadeiras e talvez até para passar a noite. Dentro 

da barraca, conte histórias para ela.  
Pode ser com livros ou usando sua imaginação. 

SE
X
TA

 Com a família reunida vamos balançar o corpo. Nesta tarde vamos 
nos divertir com músicas do DVD “ Xuxa Só Para Baixinhos 1”  

Segue o link da música: 
https://www.youtube.com/watch?v=F5E01Zz5rH4 

 
OBSERVAÇÃO: Solicitamos que compartilhem as fotos destes momentos no grupo da turma no 
WhatsApp. Famílias que quiserem, podem postar em suas redes sociais às crianças realizando 
suas experiências (se for no Instagram já marca o ceianjoazullacerdopolis).  
São experiências de aprendizagens que poderão ser repetidas durante o período.  
 

MUITOS BEIJINHOS VIRTUAIS E UMA ÓTIMA DIVERSÃO A TODOS!!! 
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 Reconto

                      Wagnerina Janny B. Deusdedit



       Numa grande floresta, viviam felizes e na casa da
mãe, três porquinhos.
       Um dia, quando estavam bem crescidos
resolveram partir pela floresta a procura de um bom
lugar para cada um construir sua própria casa.



        O porquinho mais novo, era o mais preguiçoso e
disse que não queria trabalhar  muito por isso iria
construir sua casa de palha,  pois assim terminaria logo
e teria mais tempo para brincar.



       O porquinho do meio disse: Prefiro uma casa de
madeira  é mais resistente,  é mais  prática.  Terei
tempo de sobra para brincar.



        O porquinho mais velho fez seu comentário
dizendo que uma casa de madeira não era muito forte,
e que faria a sua casa de tijolos.



       Muitas vezes, o porquinho mais velho observava os
 irmãos  brincando  enquanto se  esforçava  para
terminar de construir a sua casa.



         Um dia o lobo apareceu, e bateu na porta da casa
de palha,  do  porquinho mais novo.  E  ele respondeu: -
Eu não abro não. Mas o lobo com um sopro forte
derrubou a casa. 

         O porquinho saiu correndo e foi buscar abrigo na
casa do irmão do meio, e lhe contou o que havia
acontecido.



         Mas o lobo havia seguido o porquinho, e de
repente Toc...Toc... Toc. Era o lobo batendo na casa do
irmão do meio, o que havia construído a casa de
madeira. 



        Assustados e com medo, os dois porquinhos
gritaram: - Não vamos abrir, não.
       O lobo com dois sopros fortes, derrubou também a
casa de madeira.
 

         Os dois porquinhos correram para a casa do
irmão  mais velho  e  contaram tudo  o  que  havia
acontecido. Os três porquinhos tentaram se proteger
do lobo mau.



       Assustados, ouviram Toc...Toc... Toc.; era o lobo
dizendo, abrem esta porta ou vou derrubar esta casa
assim  como  fiz com as outras. Mas  o lobo  soprou,
soprou,  e  soprou. E  desta vez  não  conseguiu
derrubá-la.



          Cansado de tanto soprar, o lobo resolveu esperar
a noite e entrar na casa pela chaminé. Mas o porquinho
mais velho, foi mais esperto, colocou uma grande
panela debaixo da lareira e o lobo caiu ao descer pela
chaminé. Os três porquinhos com pressa tamparam a
panela e assim conseguiram prender o lobo mau. O
lobo ficou assustado, fugiu e nunca mais voltou.



       Os três porquinhos decidiram a partir de então
morar juntos. E todos concordaram que é preciso
trabalhar, não só brincar e descansar. Todos viveram
felizes na casa de tijolos e puseram a cantar:

        Quem tem medo do lobo mau? Do lobo mau, do
lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Do lobo mau,
do lobo mau.

FIM


