
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 02 de julho de 2020  

Título da atividade: Soldados contra a dengue 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos 

(EI02EO01); 

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

compreender (EI02EO04); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

- Deslocar-se seu corpo no espaço orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc. ao se envolver em brincadeiras de diferentes naturezas 

(EI02CG02); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

- Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos espaços 

da instituição e fora dela (EI02ET03); 

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

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

 

Resumo:  

No dia de hoje iremos realizar uma ação protetora contra a dengue. 

As crianças serão os soldados contra a dengue. Sendo assim, as crianças deverão se vestir 

como soldados e vocês deverão utilizar coisas que já tenham em casa como, boné, colete, 

bota, botina, óculos entre outros itens. Soltem a imaginação!!. Oriento a passarem o 

repelente, ressaltando importância em usar o produto e também em manterem a casa 

sempre limpa. 



Sugiro que façam movimentos como soldados, marchando. Podem criar um “grito” de 

guerra contra a dengue e falarem em tom mais alto, e também ouvirem a música Zum,  

Zum, Zum , Zum – Yasmin Verissimo disponível no link abaixo, para que as crianças se 

espelhem e reproduzam o ato contra a dengue. 

             

 

Preparação 

Materiais: 

- Repelente; 

- Itens para produção do soldado; 

- Música disponível no link abaixo. 

                  

Espaços:  

Sugiro que seja um local espaço para que todos tenham facilidade para imitarem e 

marcharem como soldados. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade: Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie 

para a Tia Paula no nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do 

acompanhamento pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou timidez ou facilidade na imitação do soldado? 



- Obteve autonomia em escolher algum item para se transformar em um soldado? 

 

O que fazer durante? 

- Fale o que os soldados fazem; 

- Auxilie-o na escolha dos itens para ser o soldado; 

- Seja um soldado também; 

- Criem um “grito” de guerra contra dengue e falem juntos várias vezes; 

 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Sugestão de música para a realização da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=5VQxl85iBHs 

 

 

 

 

 

 

 

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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