
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 29 de junho de 2020 

 

Título da atividade: Nessa casa mosquito não entra! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

se compreender (EI02EO04); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, abaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CGO5). 

  

Resumo:  

Através da leitura da adaptação da canção “A casa” de Vinícius de Moraes e uma 

conversa sobre a temática da dengue, busca-se conscientizar e informar a criança da 

necessidade de cuidados com o próprio corpo e o ambiente onde vive, bem como de 

ambientes públicos. Ao final, será proposto um desenho para ilustrar a nova 

aprendizagem em família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Para o desenvolvimento desta atividade, será necessária a utilização de ferramenta 

sonora para reproduzir a canção com letra original, a letra da adaptação com o tema, 

objetos riscantes (giz, lápis de cor, canetinhas) e folha de papel ou cartolina. 

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


Espaços:  

Os ambientes que disponham de boa iluminação e superfície plana seriam os mais 

indicados para a execução da atividade, como a mesa na cozinha ou o chão da sala, 

porém, sinta-se a vontade para escolher o local que atenda as necessidades 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 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:  

A atenção dedicada pela criança à leitura da adaptação da canção e a ouvir a canção, 

bem como, se tenta ou consegue acompanhar a letra cantada e se expressa oralmente 

compreensão do tema abordado tanto na música quanto na adaptação.  

Mantenha-se atento para perceber a maneira que seu (a) filho (a) manuseia os objetos 

para desenhar sua compreensão da atividade, se demonstra padrão no desenho (ex.: faz 

bolinhas, traça linhas retas ou bate o lápis na folha para fazer pinguinhos), se o faz com 

firmeza, se troca os riscantes entre as mãos ou se definiu maior habilidade ao utilizar a 

mão esquerda ou direita. 

 

O que fazer durante?  

Inicie uma conversa questionando se a criança sabe o que é a dengue, se já viu o 

mosquito e se sabe como deve se cuidar e cuidar do ambiente para prevenir a doença e a 

proliferação do inseto. Aborde o tema com palavras simples e objetivas para que a 

criança entenda. Leia a adaptação da canção e dê liberdade para que seu (a) filho (a) se 

expresse caso sinta necessidade, após a leitura proponha com entusiasmo ilustrar uma 

casa bem cuidada e sem criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Se disponibilize a 

participar e criar junto com a criança, porém, sem fazer por ela, é importante que se 

sinta valorizada para desenvolver identidade e autonomia, por isso elogie suas 

conquistas. 



 

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/ 

Canção: https://www.youtube.com/watch?v=Nwt91MpnOHE 

 

 

 

 

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.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=Nwt91MpnOHE

