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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 19/03/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Aprendendo ajudar o próximo. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO01); 

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

adultos (EI02EO03); 

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

compreender (EI02EO04);  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

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

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

 

Proposta pedagógica: 

A conscientização é essencial para sensibilizar a comunidade sobre a importância de 

manter a higiene para prevenir o contagio e proliferação do COVID 19, bem como, de 

outras doenças. Dessa forma, propomos a iniciativa de oferecer uma ferramenta para 

auxiliar a comunidade a manter as mãos limpas e se prevenir de doenças em meio à 

pandemia, ao passo que estimulamos as crianças a desenvolverem uma atitude solidária.  

Separe duas garrafas e auxilie a criança a enchê-las com água, em uma delas acrescente 

sabão, detergente ou sabonete líquido conversando com a criança e explicando a 

importância deles para que a higiene das mãos seja efetiva. Durante o desenvolvimento 

da atividade permita que a criança tenha autonomia ao encher as garrafas com água e 

auxiliar na introdução do produto de higiene, além de permitir que se expresse e faça 

questionamentos. 
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Para finalizar a atividade o adulto mediador deverá furar a tampa das garrafas 

viabilizando a saída de água, etiquetá-las diferenciando a garrafa com água e a que 

contém água e sabão e junto à criança pendurar em uma árvore, poste ou no portão de 

casa. 

Sugere-se que ao lado das garrafas seja pendurada a frase “A prevenção esta em nossas 

mãos” com intuito de conscientizar os passantes. 

 

Materiais: 

- Água; 

- Detergente/sabão ou sabonete líquido; 

- Duas garrafas plásticas; 

- Barbante; 

- Folha de papel, giz de cera, lápis ou qualquer outro riscante para escrever a frase e 

etiquetar as garrafas.  

 

Sugestões para as famílias: 

Dialogue com a criança de forma bem simples e objetiva sobre a importância de ajudar 

o próximo. Demonstre interesse em participar da atividade e estimule a criança durante 

todo o processo. 

 

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.  

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


