
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 29 de junho de 2020  

Título da atividade: Fantoche do mosquito da dengue. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

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

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos 

(EI02EF06). 

 

Resumo:  

Vamos iniciar mais uma semana retomando um tema que já falamos anteriormente. 

E como conscientização deve ser um ato contínuo em nosso dia-dia, vamos falar e 

aprender mais um pouquinho sobre ele. 

Nessa semana iremos desenvolver com as crianças a importância em se conscientizar 

sobre a DENGUE, uma causa que jamais deve ser esquecida por TODOS nós. 

No dia de hoje fale novamente sobre os cuidados que devemos ter para que o mosquito 

não cresça. Reforce sobre as práticas que fizemos na brincadeira em retirar todo acumulo 

de água. Após isso, pinte todo o pé da criança com tinta preta, e carimbe em folhas sulfite 

ou de caderno. Vocês deverão pintar no mínimo 2 vezes, e após a secagem da tinta, peça 

para a criança realizar pinguinhos de tinta branca utilizando a ponta do dedo sobre todo o 

pé já carimbado com tinta, e um dos responsáveis deverá recortar os pés feito com tinta e 

colarem em palitos de sorvete e churrasco, formando um fantoche do mosquito da dengue. 

Obs. Caso queiram poderão desenhar através do pé o rostinho desse mosquito 

 



Preparação 

Materiais: 

- Folha sulfite ou outra que tenham em casa; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Palito de sorvete ou churrasco. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local com superfície firme como uma mesa ou chão, para que a criança 

tenha facilidade na execução da atividade. 

 

Tempo sugerido: 30 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 desconforto com a textura da tinta nos pés? 

- Soube identificar o mosquito depois de pronto? 

- Demonstrou interesse em brincar com o fantoche? 

 

O que fazer durante? 

- Ajude-o na execução; 

- Faça um fantoche com os seus pés também; 

- Comece contando uma história. 

 

Links importantes: 

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

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

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


Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

 

 

 

 

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 

 

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

