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Título da atividade: Conscientizar é importante! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Manusear diferentes instrumentos de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos (EI02EF09). 

 

Resumo: 

Através da conscientização muitas doenças podem ser evitadas e o cuidado do meio 

ambiente exercitado. Pensando nisso, a confecção e exposição de um cartaz de 

informação visando a conscientização da necessidade do cuidado com o ambiente para 

evitar os criadouros e o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti pensado para esta 

atividade, pode colaborar com as pessoas de sua comunidade. 

 

Preparação 

Materiais: 

Materiais de colagem e pintura como lápis de cor, canetinhas, papéis, tinta, revistas, 

cartolina, cola, dentre outros, podem ser muito bem aproveitados para a execução desta 

atividade.  

  

Espaços:  

Para a execução da atividade será preciso um ambiente bem iluminado que conte com 

superfície plana, pensando nisso, sugerem-se o chão da sala ou a mesa da cozinha. 

Esteja à vontade para escolher a melhor opção dentre suas possibilidades.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança usa da autonomia para expressar oralmente suas escolhas em relação ao 

desenho e aos materiais a serem utilizados. É importante estar atento à maneira que ela 

manuseia os objetos para confecção, se demonstra segurança, se ainda troca de mãos 

com frequência ou apresenta mais habilidade com uma das mãos. 

Observe também, se seu (a) filho (a) demonstra compreensão dos cuidados necessários 

abordados na conversa prévia sobre o tema, referentes à prevenção. 

 

O que fazer durante?  

Proponha a confecção de um cartaz para conscientizar as pessoas sobre a importância 

dos cuidados com o ambiente visando prevenir criadouros. Faça perguntas simples, 

como por exemplo: Filho (a) você acha importante cuidar do quintal? Podemos deixar 

reciclagem jogada juntando água? O que pode acontecer se o mosquito botar ovinhos 

nessa água? E se ele nos picar, o que pode acontecer?, dentre outras utilizando 

linguagem simples e objetiva. 

 Demonstre orgulho e elogie diante da interação da criança e tire todas as dúvidas que 

possam surgir. 

Vale ressaltar que o adulto mediador deve participar da atividade ajudando, o autor do 

objetivo de desenvolvimento é a criança. 

 

Sugestão: Após o término da atividade proponha a utilização de repelente, caso 

disponha em sua casa. 

 

 

Links importantes: 

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

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

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


BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

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 

 

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

