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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: 19/02/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 15: Prevenção é a melhor opção! 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01); 

● Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar; (EI01CG04); 

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

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Para nos prevenirmos contra o novo coronavírus e evitarmos que ele se espalhe ainda 

mais, é fundamental tomarmos alguns cuidados. 

Portanto, hoje nós iremos apresentar aos nossos pequenos, alguns itens básicos de 

higienização. 

 

Materiais: 

- Itens básicos para higienização e prevenção contra o coronavírus (água, sabonete, 

álcool gel, máscara higienizada etc.). 

 

Sugestões para as famílias: 

Como ainda estamos vivendo um momento de pandemia, a prevenção é a melhor 

solução. Sendo assim, o adulto responsável irá apresentar para a criança alguns itens 

que são utilizados como meio prevenção e explicar a sua importância de forma simples 

e objetiva. 

Permita que a criança manuseie os itens, para que ela possa se familiarizar com os itens 

que fazem parte da nossa rotina atual.  
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Atenção: Higienize bem os materiais a serem utilizados durante a atividade, pois nesta 

faixa etária tudo o que as crianças manuseiam, levam até a boca. 

  

Acredite, vai dar tudo certo!  

Juntos somos mais fortes!  

 

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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