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Título da atividade: Destruindo os criadouros do mosquito. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas (EI02CG02); 

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

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

Diversão e aprendizagem estão garantidas com o desenvolvimento desta atividade que, 

propõe o movimento corporal em um circuito destruindo os criadouros. Alguns 

obstáculos estarão no caminho, mas, a importância de cuidar da saúde de todos dá força 

para que “os pequenos” consigam atingir o objetivo. 

 

Preparação 

Materiais: 

Para montar os obstáculos para o circuito serão necessárias cadeiras, tecido, recipientes 

com água e caixinhas. 

 

Espaços:  

A atividade necessita de um ambiente que conte com espaço para o movimento da 

criança e a montagem do circuito, sendo assim, indicam-se a garagem ou áreas externas. 

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


Porém, tenha liberdade para escolher a melhor opção dentre suas possibilidades de 

moradia. 

 

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 demonstra interesse em ajudar na montagem do circuito e em participar da 

atividade, se demonstra compreensão e usa a imaginação de que está jogando água dos 

recipientes fora para prevenir a proliferação do mosquito transmissor da dengue e da 

zica. Mantenha atenção às expressões da criança através da linguagem oral, se ela 

questiona ou faz afirmativas sobre o tema abordado ou se fala sobre outros assuntos 

demonstrando estar dispersa. 

 

O que fazer durante?  

Inicie a atividade demonstrando animação a participar da brincadeira. Solicite a ajuda 

da criança para montar os obstáculos e os recipientes e participe também do circuito, 

caso disponha de condições físicas para fazê-lo, essa atitude é estimulante e gratificante 

para a criança. Lembre-se de elogiar as conquistas de seu (a) filho (a) e encorajá-lo caso 

perceba necessidade. 

 

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/ 

Sugestão de canções para ouvir durante a execução do circuito: 

https://www.youtube.com/watch?v=wgkIq05psK4 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=wgkIq05psK4


https://www.youtube.com/watch?v=vZgmsDT10E8 

https://www.youtube.com/watch?v=MRbDqDzt-C0 

 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vZgmsDT10E8
https://www.youtube.com/watch?v=MRbDqDzt-C0

