
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 01/07/2020 

Título da Atividade 03: Vamos cuidar do Nosso Quintal. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Adotar habitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforo e aparencia. 

(EI03CG04) 

•  Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenomenos naturais( luz solar, vento, 

chuva etc.). (EI02ET02) 

•  Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo novas 

descobertas. (EI01ET03) 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. 

(EI03EO03) 

 

Resumo: 

Tendo em vista a epidemia de Dengue, Zika vírus  e Chikungunya, é necessário conhecer sobre 

os cuidados que se deve ter para evitar o crescimento de focos do mosquito Aedes Aegypti. Ao 

mesmo tempo espera-se conscientizar as crianças no combate contra a Dengue para que eles se 

mobilizem, mobilizem seus pais, vizinhos, entre outros, etc. 

Hoje iremos fazer um passeio pela casa e quintal para  localizar focos de mosquito, as crianças 

serão informadas que não podemos deixar latas, pneus, tampinhas, vasos e outros recipientes 

se tornarem criadouros do mosquito da dengue e que isso se dá em água limpa e parada. As 

crianças junto com um membro da familia sairão com sacos de lixo no quintal, jardim e varanda 

para verificar se existe algum desses materiais e caso encontrem recolherão nos sacos de lixo.  
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Preparação  

Materiais: 

• Saco de lixo ou sacolinha; 

 

Espaços: 

Quintal, varanda, jardim onde a crinça se sentir confortavel. Esse espaço deverá acolher a 

criança com aconchego e segurança, proporcionando possibilidades de movimentos amplos e 

expressivos.  

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 40 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

 Se a criança demostra interesse em participar da atividade? Interage socialmente com o adulto? 

Dialoga com menbros da familia expressando suas opiniões? 

 Reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde e aprevenção da dengue; 

Desenvolver hábitos e atitudes que ajude a acabar com a proliferação do mosquito; 

 

O que fazer durante? 

1. Conversar com a criança sobre a mosquito, e qual a importância de manter o nosso 

ambiente onde moramos limpo. 

2. Ajudar a criança a se movimentar e olhar nos espaços em volta casa se há objetos a ser 

retirado. 

3. Disponibilize os materiais necessários para crianças e ajude-as a realizar a atividade. 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

 

  

 

 

 

 
 

 

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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