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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 19/02/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 15: Prevenção é a nossa melhor opção.   

 

Objetivos específicos: 

 Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. (EI01EO01) 

 Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. (EI01CG04) 

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

fazendo descobertas. (EI01ET03)  

 

Proposta pedagógica: 

Desde janeiro de 2020 o mundo todo tem se mantido em estado de alerta contra o 

coronavírus que provoca uma doença denominada COVID-19, que em quadros mais 

leves, se manifesta como um resfriado comum e pode chegar a provocar, em quadros mais 

graves, síndromes respiratórias agudas, como a síndrome respiratória aguda grave.  

Para evitarmos que este vírus se espalhe ainda mais é fundamental que tomemos alguns 

cuidados utilizando algumas ferramentas para esta finalidade.   

Portanto hoje nós iremos apresentar aos nossos pequenos alguns itens que são utilizados 

como prevenção ao COVID-19.   

 

Materiais: 

- Itens que são utilizados na prevenção do coronavírus.  
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Sugestões para as famílias: 

Como ainda estamos vivendo um momento de pandemia, a prevenção é a melhor solução.  

Sendo assim o adulto mediador irá apresentar para a criança, explicando da sua 

importância, alguns itens que são utilizados como meio prevenção, como: Máscaras, pote 

de álcool 70 (Vazio) e sabão/sabonete. 

Em seguida permita a exploração, para que eles possam se familiarizarem com estes 

utensílios, que são parte do nosso cotidiano atual.  

Atenção: Todos os objetos que forem ser entregues para as crianças, precisam estar 

totalmente higienizados, pois nesta faixa etária tudo o que eles pegam vai direto para a 

boca.  

Acredite, vai dar tudo certo!  

Juntos somos mais fortes!  

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 importantes: 

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

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

 Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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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