
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça- feira, 30 de junho de 2020  

Título da atividade: Todos contra a dengue 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

opiniões (EI02EF01); 

- Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos (EI02EF09); 

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

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

 

Resumo:  

Ainda falando sobre a dengue, nossa atividade de hoje será com os nossos pés e tinta 

guache. 

Vocês deverão continuar reforçando com as crianças sobre os cuidados que temos que ter 

na nossa casa para que a dengue não chegue até nós. Após isso você, mamãe, papai ou 

responsável deverá preparar um cartaz, seja com cartolina ou outro tipo de papel que 

vocês tenham em casa e escrever a seguinte frase: PARA COMBATER A DENGUE, 

VOCÊ E A ÁGUA NÃO PODEM FICAR PARADOS. Após isso, pinte o pé da criança 

com tinta guache com a cor que ela escolher e carimbe ao lado da frase. Vocês poderão 

carimbar os pés quantas vezes quiserem e, caso a família queira, carimbem também. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. 



 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Cartolina; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Canetinhas. 

                          

Espaços:  

Sugiro que seja um local com superfície firme com o chão para que a criança tenha 

facilidade em carimbar os pés com tinta sobre a folha. 

 

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? 

- Obteve autonomia em escolher alguma cor de tinta? 

- Demonstrou reconhecer alguma cor? 



 

O que fazer durante? 

- Reforce para a criança a frase feita por você; 

- Fale junto com ela a cor escolhida; 

- Carimbe seu pé também; 

- Pendure o cartaz feito por vocês em algum espaço da casa ou até no muro da casa de 

vocês. 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

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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