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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 09/08/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 03: A conscientização da COVID-19 na comunidade. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01); 

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas; 

(EI01TS02) 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Desde o ano de 2020 o mundo todo tem se mantido em estado de alerta contra uma nova 

ameaça de vírus que causa infecções respiratórias. O coronavírus provoca a doença 

denominada COVID-19, que em quadros mais leves, se manifesta como um resfriado 

comum e pode chegar a provocar, em quadros mais graves, síndromes respiratórias 

agudas.  

Bem sabemos de todos os cuidados de prevenção contra a COVID-19 perduram até os 

dias atuais. Sendo de extrema importância abordarmos o assunto com os nossos 

pequenos, para que desde bem cedo eles possam ser o nosso ponto de partida para a 

conscientização da comunidade onde eles residem. E a nossa proposta pedagógica de 

hoje, será dentro do tema gerador COMUNIDADE, denominada: A conscientização da 

COVID-19 na comunidade. Vamos lá? 

 

Materiais: 

- Folhas de sulfite; 

- Materiais riscantes (lápis de cor, canetinha ou giz de cera); 
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- Barbantes; 

- Tesoura (uso exclusivo do adulto). 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente, o adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica deverá 

separar previamente os materiais que serão utilizados, lembrando que os mesmos 

podem ser alterados de acordo com a disponibilidade de cada um. Com os materiais 

separados, convide a criança para confeccionar plaquinhas de conscientização da 

COVID-19. 

De imediato, explique para a criança algumas formas de prevenção do novo 

coronavírus, por exemplo: lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, manter o 

distanciamento social, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, boa higiene e ficar em casa 

sempre que possível. 

Após a breve explicação, o adulto deverá escrever nas folhas de sulfite disponíveis, 

formas de prevenções descritas acima, no estilo de plaquinhas. 

Posteriormente, dê para a criança traçar e colorir as plaquinhas, do modo que ela quiser, 

livremente, para que possamos trabalhar toda a sua coordenação motora e concentração. 

Com as plaquinhas já escritas e coloridas, o adulto deverá fazer dois furos na parte 

superior da folha de sulfite e em seguida transpassar um pedaço de barbante, dando um 

nozinho no final. 

Ao finalizar as plaquinhas de conscientização, convide a criança para pendurar na parte 

externa da sua casa, podendo ser na lixeira, árvore, portão ou qualquer outro lugar que 

fique visível para a sua comunidade. 

 

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: 
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Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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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