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Observa e descreve as imagens que representam os cuidados de higiene que deves 
ter com o teu corpo. Liga cada ação ao objeto que lhe corresponde. 

O ELFI sugere:

• Dialogar com a criança sobre os cuidados de higiene e a sua importância para a saúde. 
• Explorar em grande grupo uma história sobre os cuidados de higiene.
• Elaborar um quadro para a sala com as principais regras de higiene.
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E
ra uma vez uma pequena quinta que ficava mesmo junto a uma 
floresta. 

(…) Na quinta moravam três porquinhos com a sua mãe. (…) 
– (…) Já somos crescidos! – disse um dia um dos três porqui-

nhos (…). 
– (…) Deveríamos ficar por nossa conta e ter a nossa própria casa (…)! 
(…) Os três irmãos prepararam as suas coisas e na manhã seguinte come-

çaram a viagem. 
Estavam felizes com a decisão tomada. (…)
Quando chegou a noite (…) estavam num grande bosque e decidiram ficar 

ali a dormir. (…)
Na manhã seguinte, os três irmãos decidiram que precisavam de uma casinha.
O porquinho mais novo encontrou palha, e, como era muito preguiçoso, 

pensou: “Esta palha é perfeita para a minha casinha. Será fácil construí-la, 
e ficará pronta num dia.” (…)

O segundo porquinho, entretanto, encontrou uns paus, e com essa ma-
deira decidiu construir uma magnífica casinha. (…)

O porquinho mais velho, contudo, achava que as casinhas dos irmãos eram 
demasiado frágeis (…) e, por fim, decidiu-se. Iria construir uma casinha bo-
nita de tijolos! (…)

Os três porquinhos
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Certa manhã, (…) o lobo entrou no bosque. (…) Demorou pouco tempo 
até encontrar a casa do primeiro porquinho. Bateu à porta.

– Deixa-me entrar, porquinho (…)! 
Mas o porquinho tinha visto o lobo chegar e nem pensou em abrir a porta. 

(…) O lobo (…) soprou forte por cima da casinha do porquinho mais novo 
que, feita só de palha, se desfez num instante!

O porquinho escapou (…) e conseguiu entrar mesmo a tempo na casa de 
madeira do irmão! (…)

Na casinha, os dois irmãos tremiam de medo. Nisto, o lobo (…) soprou 
com toda a força que tinha, e com aquele tremendo sopro a casinha de ma-
deira não aguentou e desfez-se! 

(…) Os dois porquinhos aterrorizados conseguiram entrar na casa do 
irmão mais velho. (…)

Entretanto, o lobo soprava e soprava cada vez com mais força na casinha 
de tijolos (…). Mas a casinha não vinha abaixo. (…) O espertinho do lobo 
teve, então, uma bela ideia. (…) 

E, sem perder tempo, subiu ao telhado e enfiou-se pela chaminé. Mas o lobo 
não estava a contar com a esperteza do porquinho mais velho, que (…) acen-
deu o fogo na lareira e meteu a ferver uma grande panela cheia de água! (…) 
O lobo caiu direitinho na panela de água quente e (…) acabou com a cauda 
queimada! (…) Os dois porquinhos aprenderam a lição! Perceberam que, 
para fazer bem as coisas, é preciso um pouco de esforço.

Os Três Porquinhos, coleção Era uma vez…, Porto Editora, 2014  
(texto adaptado com supressões)
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Observa as caixas. Pinta de azul o  junto da caixa que tem muitas maçãs, de amarelo  
o   junto da caixa que tem poucas maçãs e de vermelho o  junto da caixa sem maçãs. 

O ELFI sugere:

• Pesquisar com a criança as árvores de fruto.
• Realizar um registo com imagens reais de árvores e seus respetivos frutos.
• Realizar um jogo de exploração das noções de quantidade muito/pouco/nenhum, 

tomando como referência objetos, utensílios, alimentos, etc.
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