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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 05/02/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Corona Vírus? Quem Vírus é esse? 

 

Objetivos específicos: 

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

leitor (EI01EF04);  

● Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) (EI01EF08);  

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Como todos nós já sabemos, a pandemia do novo coronavírus virou o mundo de cabeça 

para baixo. Desde março, rotinas foram transformadas, preocupações surgiram e a vida 

de quase toda população mudou. A incerteza sobre o que pode acontecer e o isolamento 

forçado para evitar o contágio pela Covid-19 trouxeram uma série de novas experiências 

que despertaram habilidades até então adormecidas ou desconhecidas pelo ser humano. 

Neste contexto, a proposta de todas as sextas-feiras será de abordar este tema importante 

na nossa realidade. E para começar, vamos apresentar para aos nossos pequenos como é 

este vírus, através de um belo teatro de sombras. 

 

Materiais: 

- Lanterna do próprio celular;  

- Folha sulfite (ou outra que a família tenha em casa);  

- Tesoura sem ponta (que será utilizada pelo adulto).  

 

https://www.nsctotal.com.br/coronavirus
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Sugestões para as famílias: 

Antecipadamente, recorte o papel de forma que fique parecido com o vírus do COVID-

19 e organize um ambiente sem iluminação, permitindo que a luz da lanterna tenha 

destaque durante a atividade proposta. Em seguida, crie um momento de suspense para 

apresentar o vírus para a criança, relatando os sintomas que ele provoca e quais os 

cuidados necessários para evitar o seu contágio. Durante a apresentação, movimente a 

imagem na frente da lanterna, fazendo-a com que a sua sombra apareça na parede.  

 

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. 

  

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

