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Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 29/06/2020 

Título da Atividade: Prevenindo a dengue   

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01);  

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

descobertas(EI01ET03); 

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

 

Resumo 

Nesta atividade nós iremos reforçar para os nossos pequenos, diferentes ações que 

auxiliam na prevenção de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue, 

chicungunha, malária, entre outras.   

 

Materiais: 
● Objetos que a família utiliza para a prevenção de doenças transmitidas por 

mosquitos. 

 

Espaço:  
Nesta proposta a família irá escolher o melhor lugar para esta atividade, de acordo com à 

medida que já faz parte do cotidiano da família, em relação as doenças transmitidas por 

mosquitos.   

  

Tempo sugerido:   

20 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  
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Observe atentamente:  
Dependendo os materiais utilizados é importante verificar se a criança não levará na boca 

pois pode ser prejudicial à saúde.   

 

O que fazer durante:  
A família irá relembrar quais são as medidas tomadas para que a criança não seja picada 

nem pelo ades aegypt e por nenhum outro tipo de mosquito.   

Abaixo vou disponibilizar uma lista de como se prevenir contra a dengue. Após definir 

qual método é utilizando irá apresentar para a criança, descrevendo o que está sendo 

realizado.  

Como se prevenir contra a dengue:  

• Colocando areia nos vasos de plantas; 

• Evitando o acúmulo de água; 

• Colocando desinfetante nos ralos; 

• Usando de repelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links importantes: 

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

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

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