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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 12/11/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Ação contra a dengue.  

 

Objetivos específicos: 

• Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações 

nas quais participa (EI01EO02); 

• Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, 

palavras (EI01EO04); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03); 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências 

de deslocamento de si e dos objetos (EI01ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Para finalizarmos a semana com sucesso, está na hora de colocarmos em prática a nossa 

ação contra a dengue!  

Para isso, vamos confeccionar um binóculo para ajudar a prevenção e combater os 

focos causados pelo mosquito Aedes Aegypti.  

Então, mãos à obra que a luta é de todos, vamos lá? 

 

Materiais: 

- Dois rolinhos de papel higiênico; 

- Barbante ou linha de crochê; 

- Materiais riscantes (lápis de cor, giz de cera ou canetinhas). 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente, o adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá 

incentivar a criança para decorar os seus rolinhos de papel higiênico, que será o seu 

binóculo, utilizando os materiais riscantes de sua preferência.  

Em seguida, junte os rolinhos com fita adesiva colocando um barbante.  

O binóculo será o instrumento para a observação do ambiente e para defender a 

comunidade da dengue, então ensine a criança a utilizá-lo. Assim, em um espaço 

externo (quintal da própria casa), convide a criança para procurar água parada em 

garrafas, vasos, tampinhas pequenas etc. Oportunize a criança a se locomover no espaço 

com autonomia juntamente com o binóculo. 

Caso encontrem algum foco de dengue, faça os procedimentos de limpeza para se 

livrarem desse problema. Se não encontrarem nenhum foco, estão de parabéns! 

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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 
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