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                Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 30/06/2020 

Título da Atividade: Xô Corona Vírus! 

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02);  

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

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04);  

*Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03).  

 

Resumo 
Nós iremos ilustrar o combate ao novo corona vírus com um brinquedo feito de garrafa 

pet e uma bolinha d papel, fazendo com que ele saia da nossa comunidade de forma lúdica 

e divertida.  

Para isso será necessário que a atividade seja preparada antecipadamente.  

 

Materiais: 

● Garrafa pet; 
● Fita adesiva; 
● Lápis de cor ou canetinha;  
● Papel sulfite; 

● Papeis para serem amassados.  

 

Espaço:  

O espaço não precisa ser muito grande, porém tem a necessidade de ter boa iluminação 

para que a atividade possa acontecer de forma positiva.  

 

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:  
Por ser uma atividade tranquila e com material seguro não será necessário excessos de 

cuidados, porém é importante que o adulto mediador demonstre interesse e entusiasmo 

ao realizar a atividade estando sempre alerta para possíveis desvios de atenção. 

 

O que fazer durante:  
Sente para brincar com seu filho mostrando primeiro na sua mão, a garrafa, tomando o 

cuidado para manter o objeto na metade coberta dela, que seria sua casa.  

Em seguida, crie um clima de suspense, incline a garrafa para que a bolinha (o vírus) 

apareça. Permita que a criança explore o brinquedo.   

Quando seu pequeno já estiver brincando com autonomia, comece a estimular a 

movimentação da garrafa e dizendo: -Xô corona vírus!  

 

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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