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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 08/06/2020 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Olá! Eu sou o coronavírus. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI01EO04); 

● Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05); 

● Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios, etc.) (EI01EF08). 

 

Resumo: 

A forma lúdica é uma boa estratégia para ensinar as crianças sobre a pandemia e instruir 

sobre formas de prevenção do coronavírus. Portanto, a atividade de hoje trás um conto 

simples, com o objetivo de conscientizar as crianças e seus familiares, além de poder 

contribuir com as pessoas da comunidade em que vivem. 

 

 

 

 Materiais: 

- Caneta; 

- História: “Olá! Eu sou o coronavírus”. 
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos. 

 

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. 

 

Observe Atentamente: 

Observar a relação da criança com o adulto (Como a criança reage ao ser convidada a 

realizar a atividade proposta? Demonstra interesse?); Observar a atenção da criança ao 

ouvir a história contada pelo adulto; Observar se repete palavras durante a contação. 

 

O que fazer durante? 

1 – Antes de iniciar a contação de história, pinte o personagem em uma de suas mãos; 

2 – Realize a contação de história, fazendo gestos e movimentos, evidenciando o 

personagem que está ilustrado em sua mão. 

 

Olá! Eu sou o coronavírus. 

Olá! Sou um vírus, primo da gripe e do resfriado... Meu nome é coronavírus. 

Adoro viajar e pular nas mãos das pessoas para cumprimentar. 

Você escutou falar sobre mim? Sim ou não? 

E como você se sente quando escuta o meu nome? Triste? Nervoso? Preocupado? 

Posso entender que você se sinta assim, eu sentiria o mesmo. 

Às vezes os adultos se preocupam quando leem noticias na TV, mas eu vou te explicar 

para que você possa entender. 

Quando venho visitar trago falta de ar, febre, tosse... 

Mas, logo vou embora e quase todas as pessoas se sentem melhor. Como quando seu 

joelho sara depois de um arranhão. 

Pode ficar tranquilo! Os adultos que cuidam de você vão mantê-lo seguro.  
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E você pode ajudar... Lavando as mãos com água e sabão, usando álcool gel e deixando 

secar. 

E assim não te visitarei... Enquanto os doutores trabalham para achar a vacina que me 

permita cumprimentar sem te deixar doente. 

FIM! 

 

Autora: Manuela Molina Cruz 

Instagram: @mindheart.kids 

 

Links importantes: 

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

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

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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