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               Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 08/06/2020 

Título da Atividade: Que vírus é esse? 

Objetivo de desenvolvimento:   

* 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) . 

 

Resumo 
Hoje 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 o corona vírus provoca 

nas pessoas.  

 

Materiais: 

● Lanterna; 

● Uma folha sulfite; 

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

 

Espaço:  
Para esta atividade é fundamental que o ambiente seja fechado, com pouca ou nenhuma 

iluminação. Permitindo que a luz da lanterna tenha destaque.   

 

Tempo sugerido:  

20 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: 

Como a atividade será realizada em ambiente com iluminação diferente do que a criança 

esta acostumada, é de suma importância que  o adulto que estiver realizando a atividade, 

observe como será a reação da criança e caso perceba algum tipo de estranhamento, deixe 

o ambiente mais claro, para não criar nenhum tipo de trauma.   

 

O que fazer durante: 

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.  

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. Enquanto isso vai 

movimentando a sombra da ilustração na parede. 

Com certeza será uma atividade muito divertida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

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 
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