MATERNAL

ÁGUA DOCE, 05 DE OUTUBRO DE 2020. (SEGUNDA-FEIRA)
QUEM TIVER O LIVRO EM CASA PODE USAR ELE MESMO
ATIVIDADE: LER A HISTÓRIA DOS TRÊS PORQUINHOS

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 compressa
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.
ÁGUA DOCE, 06 DE OUTUBRO DE 2020. (TERÇA-FEIRA)

ATIVIDADE: COLE FITA ADESIVA OU FAÇA COM GIZ NO CHÃO, PEDIR PARA A CRIANÇA
PULAR EM CIMA DAS FITAS.

ÁGUA DOCE, 07 DE OUTUBRO DE 2020. (QUARTA-FEIRA)
ATIVIDADE: PASSANDO A TOCA, COM PAPELÃO E FITA FAZER PEQENAS TOCAS, PEDIR
PARA A CRIANÇA PASSAR A BOLA POR DENTRO DA TOCA.

ÁGUA DOCE, 08 DE OUTUBRO DE 2020. (QUINTA-FEIRA)

ATIVIDADE: SOPRANDO A BOLA.
COLOQUE ÁGUA EM COPOS DA MESMA ALTURA, COLOQUE A BOLA DE ISOPOR, OU AQUELAS
BOLINHAS DO FRASCO DE DESODORANTE QUE SÃO LEVES. ASSOPRAR PARA A BOLINHA
PASSAR POR TODOS OS COPOS.

ÁGUA DOCE, 09 DE OUTUBRO DE 2020. (SEXTA-FEIRA)

ATIVIDADE: AS CORES
RECORTE UM PAPELÃO EM FORMA DE CIRCULO, PINTE COM CORES DIFERENTES, DAS
MESMAS CORES PINTE A PONTA DO GRAMPO DE ROUPA, PESSA PARA A CRIANÇA POR
O GRAMPO NO LUGAR CORRESPONDENTE NO PAPELÃO.

