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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 02/07/2020  

Título da Atividade: Picadinha que salva.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão(EI01EF06);  

*Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive (EI01EF01);  

*Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03).  

 

Resumo 

A conscientização sobre a importância da vacina é um assunto bastante discutido em 

nossa comunidade atualmente. Elas atuam na defesa do organismo contra agentes 

infecciosos e bacterianos. Doenças como o Sarampo, Meningite, Coqueluche, Hepatite, 

entre outras, hoje, estão controladas graças ao elevado índice de imunização.  

Por isso a atividade de hoje será levar algum amiguinho(a) da criança de faz de conta para 

tomar vacina e assim os pais irão explicando para a criança o porquê desta picadinha tão 

importante para todos nós.   

 

Materiais: 
● Uma boneca, ou algum brinquedo que seja considerado aminho da criança; 

● Uma seringa (sem agulha). 

 

Espaço:  
Para esta atividade o espaço não precisa ser muito grande, porém é necessário o adulto 

mediador perceba se não haverá nenhum tipo de risco para o bebê.     

  

Tempo sugerido:   

30 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  
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Observe atentamente:  

Caso a criança tenha algum trauma em relação a vacina, deixe ela manusear a seringa, e 

explique que quando acontece a picadinha é momento em que os nosso corpo esta 

recebendo a defesa que precisa, para combater as doenças que farão muito mal a nossa 

saúde.      

 

O que fazer durante:  

Utilize o amiguinho imaginário do seu filho(a), que pode ser uma boneca, um animal de pelúcia ou de 

plástico, comece um diálogo com a criança, falando sobre a importância da vacina, em seguida apresente 

a seringa e finja que está aplicando no brinquedo.   

Ofereça a seringa para a criança incentivando que ela explore este objeto, para ficar ainda mais 

interessante, coloque água dentro e esguiche, incentivando a criança a reproduzir este processo.  

 

 

 

 

 

 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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