
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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

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

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 08/11/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 03: Dengue? Vira, vira é a solução! 

 

Objetivos específicos: 

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

e opiniões (EI02EF01);  

● Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. (EI02EF05);  

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Não podemos esquecer que é através do diálogo e do manuseio de diferentes materiais 

que a criança, desde pequena, formula hipóteses. Portanto, nas próximas semanas 

abordaremos o tema da conscientização ambiental, oportunizando a criança atividades 

que propicie as mais variadas discussões, para que ela possa perceber o mundo e os 

problemas a sua volta. 

 

Materiais: 

- Vídeo do YouTube: “Vira, Vira é a Solução” de Palavra Cantada; 

- Potes com água. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto mediador deverá iniciar um diálogo simples com a criança sobre a dengue 

(falando que a dengue é uma doença causada por um vírus, o qual é transmitido pela 

picada do mosquito Aedes Aegypti, e sendo assim os sintomas resultam em febre, dores 
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no corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas).   

Em seguida, apresente ao pequeno o vídeo “Vira, Vira é a Solução”, do Palavra Cantada 

que será disponibilizado via WhatsApp. 

Após assistir o vídeo, convide a criança para observar o ambiente em que a família vive, 

mostrando o que pode ser feito para combater o mosquito como forma de 

conscientização, como por exemplo incentivando a criança para virar um pote com 

água, de modo a evitar a proliferação deste inseto que nos faz tanto mal. 

 

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. 

  

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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