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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 08/11/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Xô dengue. 

 

Objetivos específicos: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre 

e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Ainda com o enfoque na água, durante nossa semana iremos desenvolver brincadeiras e 

conhecimentos sobre a dengue, um mosquito perigoso, que prolifera utilizando água 

parada, pensando nisso, a atividade foi planejada. 

Sendo assim, inicialmente o adulto mediador deverá ter um breve diálogo com a criança 

sobre como é o mosquito transmissor, como ele nasce e o que devemos fazer para evita-

lo, após isso, encher garrafas, potes, tampinhas etc. com água e distribuir pelo quintal e 

reforçar que é nosso dever deixar tudo limpinho para o mosquito não causar nenhum 

mal para nossa família, finalize a brincadeira elogiando a criança sobre o seu cuidado 

com a casa. 

 

Materiais: 

- Garrafas; 

- Tampinhas; 

- Potes; 

- Água. 
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Sugestões para as famílias:  

Fale de forma simples e lúdica com a criança sobre o mosquito. 

Auxilie-a durante a retirada de água dos potes e reforce que sua ajuda é muito 

importante para manter o mosquito bem longe. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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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