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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. 

Turma: Maternal I – A e B 

 

Título da atividade: Lava uma mão e lava a outra. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

 Comunicar-se com os colegas e adultos buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

 Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo (EI02CG04); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima e embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Ainda falando sobre a importância de se cuidar para prevenir o Corona Vírus, vamos 

ensinar nossas crianças a se protegerem, e consequentemente protegerem o próximo. 
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Para isso, o adulto deverá elaborar uma simulação, fazendo o uso da tinta guache, que 

irá simbolizar o “bichinho” (vírus - COVID 19), pintando as mãos da criança, que em 

seguida, instruída pelo adulto, serão lavadas com água e sabão até as marcas saírem. 

Assim, desde logo, conscientizaremos nossos pequenos sobre os cuidados a serem 

adotados.  

Esta atividade deve ser cuidadosamente explicada à criança, do início ao fim 

considerando-se a faixa etária. 

 

Materiais: 

- Tinta guache; 

- Água; 

- Sabonete. 

 

Sugestões para as famílias: 

Reforce com a criança sobre os cuidados que devemos ter para prevenção e contágio do 

vírus e a importância de mantermos as mãos sempre limpas. 

A música “Lavar as mãos” será encaminhada ao nosso grupo de WhatsApp para auxiliar 

durante a execução da atividade. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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Música para auxiliar durante a execução da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=OjwMo_9Tadw 

 
 

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 

 
 


