
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
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: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data:08/06/2020 

Título da Atividade: O Vírus Malvadão. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01); 

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

compreender (EI02EO04); 

 Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02); 

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

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar folhear, entre outros (EI02CG05). 

 

Resumo: 

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

aprender a conviver com o distanciamento social. Ainda que os pequenos não façam parte do 

grupo de risco, isso não impede de ficarem confusos. Seja por terem parado de ir à escola, por 

ver pessoas andando de máscaras ou ainda por absorverem o amedrontamento de quem os 

rodeia. Para contornar a situação, a melhor saída é conversar com a criança. Nesta atividade 

será disponibilizado um livro educativo em PDF online, com algumas 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. Após o diálogo desenhe o vírus como a criança imaginar (será 

malvado, triste, com raiva, assustado, chorão...).  

 

Preparação: 
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Materiais: 

Livro em PDF online por meio do celular, folha de papel, giz de cera, canetinha ou lápis de 

cor. 

 

Espaços: 

A atividade pode ser realizada em qualquer ambiente doméstico, esteja à vontade para 

escolher o que melhor aconchegar toda a família. Seria interessante a escolha de um local 

onde todos estejam à vontade e confortáveis, indica-se a sala ou o quarto.  

 

Tempo Sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, por 

isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais ações e reações da criança em relação a tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

interesse em ouvir a história? Faz perguntas expressando sua opinião? Consegue traçar 

marcas gráficas demonstrando desenvoltura em suas habilidades manuais? 

 

O que fazer durante? 

1. Leia o livro em voz alta para a criança utilizando a entonação de voz, isso ajuda a 

despertar o interesse e participação, além disso, interaja oralmente com ela demonstrando 

estar aberto a responder as dúvidas que possam surgir. 

2. Dialogue com a criança sobre a importância de se proteger, seja claro e objetivo. 

3. Auxilie no desenho deixando a criança pintar livremente. 
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Link importante: 

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

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

Link do livro PDF: 

https://a0d21a28-4e1b-43a0-814e-

0f83f2ab2fd6.filesusr.com/ugd/7f9d81_ffb037b5455f4d148f0b1cf87609e7a5.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 
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