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Resumo:  

Ainda falando sobre a dengue, nossa atividade de hoje será com os nossos pés e tinta 

guache. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Canetinha; 

- Folha sulfite; 

- Cartolina. 

 

Execução: 

Ainda falando sobre a dengue, nossa atividade de hoje será com os nossos pés. 

Vocês deverão continuar reforçando com as crianças sobre os cuidados que temos que ter 

na nossa casa para que a dengue não chegue até nós, como na atividade de ontem. E após 

isso, mamãe, papai ou responsável deverá preparar um cartaz, seja com cartolina ou outro 

tipo de papel que você tenha em casa e escrever a seguinte frase: PARA COMBATER A 

DENGUE, VOCÊ E A ÁGUA NÃO PODEM FICAR PARADOS. Após isso, pinte o pé 

da criança com tinta guache com a cor que ela escolher e carimbe ao lado da frase. Vocês 



poderão carimbar os pés quantas vezes quiserem e, caso a família queria, poderá carimbar 

também. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. 

 

 

 

Espaços:  

Recomendo que se direcionem a um lugar espaçoso, onde a criança e a família tenham 

facilidade na execução da atividade. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade: Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie 

para a Tia Paula no nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do 

acompanhamento pedagógico.   

 

O que fazer durante? 

- Reforce para a criança a frase feita por você; 

- Fale junto com ela a cor escolhida; 

- Carimbe seu pé também; 

- Pendure o cartaz feito por vocês em algum espaço da casa. 

 

Links importantes: 

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

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

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


Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

 

 

 

 

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 

 

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

