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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 19/03/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 14: Conscientização comunitária. 

 

Objetivos específicos: 

● Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras 

(EI01EO04); 

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

compreender (EI02EO04); 

● Utilizar movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes objetos (EI01CG05); 

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

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

 

Proposta pedagógica:   

A conscientização é essencial para sensibilizar a comunidade sobre a importância de 

manter as mãos limpas, porém não podemos esquecer daquelas pessoas que não 

possuem itens básicos para higienizar as mãos e se prevenir de doenças em meio à 

pandemia. 

Sendo assim, a criança juntamente com sua família irá reutilizar duas garrafas plásticas 

para ajudar os moradores da comunidade que não têm acesso a essa forma de 

prevenção.  

 

Materiais: 

- Àgua corrente; 

- Detergente/sabão; 

- Duas garrafas plásticas higienizadas e com tampas furadas; 
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- Barbantes; 

- Folhas de papel; 

- Materiais riscantes (giz de cera, lápis ou canetinha); 

- Fita adesiva. 

 

Sugestão para as famílias: 

Inicie uma conversa com a criança sobre a importância de ajudar os moradores da 

comunidade, quanto a higienização das mãos. Em seguida, convide-a para participar 

deste momento de conscientização.  

Apresente os materiais a serem utilizados e permita que a criança explore as garrafas, 

enchendo-as com água e colocando detergente em uma delas.  

Após isso, escreva em um papel informando qual será a garrafa que contém apenas água 

e a de água com sabão. Fixe os papéis nas garrafas com fita adesiva. O adulto também 

poderá escrever uma frase simples de conscientização para os moradores. 

Para finalizar, incentive a criança participar no momento de colocar as garrafas de frente 

da própria casa, podendo ser penduradas em árvores, poste, no portão de casa ou 

qualquer outro lugar. 

A prevenção está em nossas mãos! 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


