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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA
Nome da Professora: Graciane

Sala: Berçário II - A

Título da Atividade: Ação contra a dengue

Data: 01/07/2020

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos
gostosos em família.
Resumo:
Está na hora de colocarmos em prática o nosso trabalho contra a dengue. Para isso,
vamos confeccionar um binóculo para ajudar a combater os focos causados pelo
mosquito Aedes Aegypti. Então, mãos à obra que a luta é de todos!

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento
desta atividade.

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01EO02); (EI01EO04);
(EI01ET03) e (EI01ET04).

Materiais:
● Dois rolinhos de papel higiênico;
● Barbante ou linha de crochê;
● Caneta hidrocor.
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Execução:
Antes de iniciar a busca pelos focos de dengue causada pelo mosquito Aedes Aegypti,
ofereça caneta hidrocor para a criança decorar os rolinhos de papel. Em seguida, junte
os rolinhos com barbante ou linha de crochê, construindo um binóculo.
O binóculo será o instrumento para a observação do ambiente e para defender a
comunidade da dengue, então ensine a criança a utilizá-lo.
Em um espaço externo (quintal da própria casa), convide a criança para procurar água
parada em garrafas, vasos, tampinhas pequenas, etc.

O que fazer durante?
● Oportunize a criança a se locomover no espaço com autonomia juntamente com o
binóculo;
● Com entusiasmo, converse com a criança mostrando tudo o que há em sua volta;
● Caso encontrem algum foco de dengue, faça os procedimentos de limpeza para se
livrarem desse problema. Se não encontrarem nenhum foco, estão de parabéns! 
Assim, estarão protegendo os moradores da casa e contribuindo com a comunidade em
que vivem;
● Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade. Proponha que
organizem os materiais utilizados;
● Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que
tiveram.

Registro da Atividade:
Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp
de comunicação neste período de suspensão das aulas.
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.
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Atenção!!!
E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus!

Se puder
fique em
casa

Evite lugares
com muitas
pessoas

Lave bem
as mãos

