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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 19/02/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Conscientização contra corona vírus.   

 

Objetivos específicos:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

• Expressar ideias, desejos e senimentos sobre suas vivencias, por meio da linguagem 

oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

(EI03EF01); 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05); 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manupulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superficies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. (EI02TS02). 

 

Proposta pedagógica: 

Contudo, a cada dia que passamos, novas informações vêm sendo vinculadas pela mídia 

e ficamos nos questionando sobre as melhores formas de conversar com as crianças 

sobre os cuidados com a pandemia de covid-19. 

Nesta atividade a criança junto com o adulto mediador irá ajudar confeccionar mural de 

conscientização procurando em jornal, revista e outros materiais impressos objetos que 

usamos para se prevenir da corona vírus como: máscara, álcool gel, sabonete para lavar 

as mãos entre outros. 

 

Materiais:  

• Jornal, revista, ou materiais impressos, cola, tesoura, cartolina ou ouro material que 

https://novaescola.org.br/subhome/171/coronavirus?itm_source=home&itm_medium=destaque_box&itm_campaign=lp_coronavirus
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família tenha disponível em casa.  

 

Sugestões para as famílias: 

1. Dialogue com a criança sobre os cuidados que devemos ter contra corona vírus, bem 

como com os objetos e materiais que utilizamos para nos proteger e qual a importância 

de manter o nosso ambiente limpo;  

2. Ajude a criança a procurar em jornais, revistas, ou qualquer outro material 

impresso figuras relacionadas à prevenção do corona vírus; 

3. Disponibilize os materiais necessários para criança e ajude-a confeccionar um 

cartaz de conscientização; 

4. Após de pronto disponibilize o cartaz em um ambiente da casa para valorizar o 

trabalho da criança e conscientizar todos da família. 

Obs.: Atenção redobrada com o manuseio da tesoura. 

 

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/atividades-remotas. 

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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