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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 10/11/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Mosquito malvadão. 

 

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); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Proposta pedagógica: 

As propostas de estímulos para as crianças devem partir do concreto para que 

vivenciando, sentindo, tocando e expressando suas dúvidas na prática e de maneira 

lúdica a criança possa avançar em suas aprendizagens, evoluindo para a formação de um 

ser socialmente consciente e crítico. 

A atividade de hoje propõe um momento inicial de conversa sobre o tema buscando 

conscientizar as crianças sobre os cuidados quanto a prevenção da proliferação e 

posteriormente a confecção de um mosquito Aedes Aegypt com material reciclado para 

tornar concreto e lúdico o trabalho com a temática Dengue.  

*Os modelos para confecção serão encaminhados aos responsáveis virtualmente. 

 

Materiais: 
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- Rolo de papel higiênico; 

- Tinta preta e branca; 

- Folhas de papel; 

- Fita/cola; 

- Tesoura (Uso exclusivo do adulto). 

 

Sugestões para as famílias:  

Converse com a criança dando liberdade para que ela questione ou dê sua opinião, 

estimule a utilização da linguagem oral e participe com entusiasmo pois o exemplo 

também é fator de estímulo. 

Durante a confecção, encoraje a criança a criar e respeite seus limites, lembre-se que ela 

está em evolução das habilidades manuais e pode demorar um pouco mais para realizar, 

auxilie sem realizar por ela. 

 

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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