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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 05/02/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Que vírus é esse 

 

Objetivos específicos:  

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidas, etc. (EI02EF05); 

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04); 

• Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto 

leitor (EI01EF04); 

• Demostrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04);  

• Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlentas, história de aventura, tirinhas, cartazes de sala, 

cardápios, notícias etc.). (EI02EF08);  

 

Proposta pedagógica: 

Essa história foi escolhida para nossas crianças que são muito atentas a tudo o que 

acontece ao seu redor e logicamente elas têm suas próprias ideias e interpretações da 

situação atual. Contudo, a cada dia que passamos, novas informações vêm sendo 

vinculadas pela mídia e ficamos nos questionamos sobre as melhores formas de 

conversar com as crianças sobre a pandemia de covid-19. 

Nesta nós iremos apresentar para os nossos pequenos como é este vírus que chegou nos 

aterrorizando, através de um delicioso teatro de sombras. O adulto mediador irá relatar 

quais são os principais sintomas que a corona vírus provoca nas pessoas. 

https://novaescola.org.br/subhome/171/coronavirus?itm_source=home&itm_medium=destaque_box&itm_campaign=lp_coronavirus
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Materiais:  

Lanterna, uma folha sulfite e Tesoura sem ponta (que será utilizada pelo adulto). 

Sugestões para as famílias: 

1.Previamente o adulto mediador deixará o material preparado para a realização da 

atividade, que seria o papel cortado no formato de uma ilustração de um vírus do 

COVID 19. 

2. Inicialmente será criado suspense para apresentação do vírus, em seguida será 

relatado o os malefícios que este vírus provoca, e quais são as formas de evitá-lo. 3. 3. 

Enquanto isso vai movimentando a sombra da ilustração na parede. 

4. Com certeza será uma atividade muito divertida! 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

Breve relato de como é o vírus do COVD 19 para os pais se informarem antes de iniciar a 

leitura: https://www.youtube.com/watch?v=ldHQ4iyc3yo 
 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

