
                                 "Atividade Diversificada" 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de 

momentos gostosos em família.  

Data: Segunda- feira, 08 de junho de 2020 

Educadora: Ana Paula 

Sala: Maternal I – B 

 

Objetivos contidos na Base Nacional Comum Curricular: 

(EI02EO01), (EI02EO06), (EI02CG01), (EI02CG04), (EI02EF01), (EI02EF05) 

(EI02ET06). 

 

Bom dia, crianças e famílias. 

Como vocês estão? 

Como passaram o final semana?  

Ainda sobre comunidade, como falado na semana anterior, nós fazemos parte dela, certo? 

Sendo assim, essa semana iremos falar sobre CONCIENTIZAÇÃO, e não podemos exigir 

conciência de outras pessoas se ela não partir primeiramente de nós, de dentro da nossa 

casa. Pensando nisso, nessa semana nós iremos iniciar um processo de concientização de 

dentro pra fora, porque dando o primeiro passo teremos tudo para servirmos como 

exemplo e inspirar as pessoas ao nosso redor a fazerem o mesmo. 

E devemos ser o maior canal de bons exemplos para nossos pequenos, afinal creche e 

familía trabalham juntos para um bom futuro para cada criança. 

LEMBRANDO que todos nós temos o papel de educador de cada um do nossos filhos 

(as). 

No dia de hoje, a brincadeira será sobre continuar concientizando sobre o novo 

coronavírus (COVID-19). Todos nós já sabemos quais ações podem nos ajudar contra 

esse virús não é mesmo?  

- Lavar as mãos; 

- Usar máscara; 

- Se puder fique em casa; 

- Proteja as crianças. 



Então, sugiro que na brincadeira de hoje, você mamãe, papai ou responsável continue 

alertando a criança sobre esses cuidados acima, falando brevemente  de forma simples 

sobre o virús. Após isso, ouçam a música -  Lava a mão do Castelo Ra-Ti-Bum e em 

seguida permita que a criança tenha a autonomia em lavar suas próprias mãos. 

Disponibilize sabão e deixe que ela mesma realize a higienização, caso tenham em casa 

forneça o álcool em gel e fale da importância em se cuidar e lavar as mãos SEMPRE. 

 

 

Qualquer dúvida estou à disposição. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

Música: Lava a mão – Castelo Ra- Tim -Bum 

https://www.youtube.com/watch?v=0OAp08bSK84 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=0OAp08bSK84


 

 

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 

 


