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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 05/02/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade 05: É preciso atenção 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens e temas sugeridos 

(EI02EF06). 

 

Proposta pedagógica: 

Infelizmente ainda estamos vivendo um momento delicado em relação ao Corona vírus 

e por isso, devemos nos manter atentos e cautelosos com todos os cuidados básicos para 

evitar a proliferação. 

Pensando nisso, a atividade de hoje será uma história resumida sobre o vírus, que 

deverá ser passada para as crianças, logo em seguida um dos responsáveis irá 

confeccionar um fantoche ilustrativo, para isso, deverá desenhar em uma folha o 

formato do vírus e colar em um palito, lápis ou outro item que tenham em casa, depois 

de pronto deverão apagar as luzes e acender uma lanterna para demonstração da 

imagem ampliada para as crianças. 

Enquanto movimentam o fantoche, poderão reforçar o que é o vírus, quais os cuidados e 

sintomas da doença. 
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Materiais: 

- História do Corona vírus; 

- Papel; 

- Canetinha; 

- Palito de sorvete, lápis, palito de churrasco etc.; 

- Lanterna; 

- Tesoura (USO EXCLUSIVO DO ADULTO). 

 

Sugestões para as famílias: 

Assistam a história juntos, em seguida fale com a criança o que ela achou.  

Preparem o fantoche e o local onde irão apresentar e conversar sobre o vírus com 

antecedência. 

 

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. 

Link do vídeo para auxiliar durante a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=ldHQ4iyc3yo 

 
 

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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