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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 08/06/2020 

Título da Atividade 01: Cartilha educativa sobre COVID-19 

 

Objetivos de Específicos: 

•  Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

(EI02EO01)  

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

opiniões. (EI02EF01)  

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04)  

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (EI02EF06)  

 

Resumo: 

O avanço do novo Coronavírus (COVID-19) está mudando a rotina de todos e vamos precisar 

aprender a conviver com o distanciamento social. Para enfrentar a doença é necessário que cada 

um faça a sua parte: porque cuidar de si é cuidar do outro. Nesta atividade será disponibilizado 

uma cartilha educativa sobre cuidados necessários para não contrair a doença.  

 

Preparação: 

Nesta atividade será disponibilizado uma cartilha educativa virtual com várias instruções de 

higiene e cuidados para não contrair a doença. Será necessário que a família faça a leitura em 

voz alta para a criança e explique a importância desses cuidados.  

 

Materiais: 

Cartilha educativa em PDF 
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Espaços: 

Por se tratar de uma cartilha educativa, está atividade precisa de um local agradável e com  

pouco ruído, podendo ser na sala, no quarto etc. Para que a criança não perca a concentração.  

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para a Tia Laura 

no nosso grupo do WhatsApp. Este 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? O modo como a 

criança interage com o que está sendo passado a ela. Ela pode perguntar e responder sobre o 

que está sendo ouvido? Consegue criar e/ou recontar e nomear as ilustrações com base nas 

imagens? Demonstra interesse ao ouvir? Comunica-se por fala, gestos ou outras formas de 

expressão? 

 

O que fazer durante? 

• Leia a cartilha em voz alta para a criança; 

•  Explique para a criança a importância das instruções passadas a ela; 

• Mostre as imagens para a criança; 

• Seja claro e objetivo; 

• Organize o espaço para ser realizado 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/atividades-remotas 

Cartilha disponível em:  https://catve.com/arquivos/15840192955e6a375f71bfd.pdf 

 

                               

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://catve.com/arquivos/15840192955e6a375f71bfd.pdf
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