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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 30/06/2020 

Título da Atividade: Eliminando focos do mosquito Aedes Egypti. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 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); 

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

vento, chuva etc.) (EI02ET02); 

 Adotar habitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência (EI03CG04). 

 

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. Nesta atividade a 

criança juntamente com os pais ou responsável irá fazer um passeio pela casa e quintal para 

localizar focos de mosquito da Dengue, a criança será informada que não podemos deixar 

latas, pneus, tampinhas, vasos e outros recipientes se tornarem criadouros do mosquito e que 

isso se dá em água limpa e parada. Sendo assim a criança com o auxilio de um membro da 

familia sairá com sacos de lixo no quintal, jardim ou varanda para verificar se existe algum 

desses materiais e caso encontrem recolherão nos sacos de lixo.   

 

Preparação: 
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Materiais: 

Saco de lixo ou sacolinha plástica e qualquer aparelho eletrônico para reproduzir a 

música/vídeo que será enviado no grupo pela professora no dia. 

 

Espaços: 

Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos (quintal, varanda ou jardim), onde a 

criança se sentir confortável.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

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: 

 A criança demostra interesse em participar do passeio pelo quintal da casa? Interage 

socialmente com o adulto demonstrando cooperação e participação durante a realização da 

atividade? Dialoga com membros da família expressando suas opiniões? Consegue perceber 

que as atitudes e os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde, a prevenção da dengue e a 

proliferação do mosquito? 

 

O que fazer durante? 

1.  Dialogue com a criança sobre o mosquito, e qual a importância de manter ambiente da 

casa limpo. 

2. Com o auxílio de um adulto incentive a criança olhar nos espaços em volta da casa se há 
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objetos a ser retirado. Caso não haja materiais para ser limpo monte alguns focos de 

criadouro do mosquito Aedes Egypti para que a criança encontre e solucione o problema. 

2. Ajude a criança realizar a atividade. 

3. Coloque a música ou o vídeo enquanto realiza atividade e mãos a obra! 

Observação: Se preferir pelo vídeo evite deixar a criança em frente à tela colocando apenas 

para ouvir o som da letra. 

 

 

 

Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=mwUEGE7hw2g 

 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=mwUEGE7hw2g
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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 

 


