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Título da atividade: Mosquitão aqui não! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO05); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar com objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05). 

 

Resumo:  

Nesta atividade, a criatividade será estimulada com a confecção de um mosquito Aedes 

aegypti com material reciclado, após uma conversa sobre esse pequenino inseto que 

pode nos fazer tão mal. 

 

Preparação 

Materiais: 

Para a construção do mosquito, será preciso utilizar garrafa pet, tinta preta e branca, 

folhas de papel, fita e pincel. 

 

Espaços:  

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


Havendo a necessidade de iluminação e superfície plana para a confecção com material 

reciclado, indicam-se garagem ou a mesa na cozinha. Porém, esteja à vontade para 

escolher o ambiente mais adequado dentre suas possibilidades. 

  

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 30 

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:  

Como a criança reage ao toque na tinta, se consegue manusear o pincel para cobrir os 

espaços com a tinta preta e se desenvolveu habilidade em usar o dedo indicador para 

fazer pintinhas com a tinta branca.  

Dedique atenção especial à interação através da linguagem oral por parte da criança, 

observando se ela demonstra compreensão das formas de prevenção do mosquito, de 

como acabar com os criadouros e da importância em colaborar com essa prevenção. 

 

O que fazer durante?  

Faz-se de suma importância que o adulto proponha a brincadeira demonstrando alegria 

em participar, isso estimula o interesse da criança. Chame-a para conversar 

questionando sobre a prevenção do mosquito e como evitar seus criadouros, utilizando 

linguagem simples e objetiva. 

Durante as etapas de confecção, vá afirmando seu orgulho sobre as conquistas de seu (a) 

filho (a) e ajudando com carinho quando ele (a) não conseguir alcançar o objetivo, 

encoraje-o em todos os momentos. As crianças por vezes podem afirmar não conseguir 

e pedem para que o adulto faça por elas, caso isso ocorra com você, afirme: Você 

consegue sim, eu estou aqui e te ajudo. 

  

Links importantes:  



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

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 
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