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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: 12/02/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 10: Xô, Coronavírus! 

 

Objetivos específicos: 

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

● Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso; (EI01EO05); 

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

 

Proposta pedagógica: 

O novo Coronavírus (COVID-19), vem registrando um alto número de casos pelo 

mundo, sendo fundamental a mudança de certos hábitos e o compromisso de cada 

cidadão. Desta forma, vamos conversar com nossos pequenos sobre seus hábitos e os 

cuidados a serem tomados. Pontuaremos algumas precauções apropriadas, além do 

isolamento social. Juntos vamos sair dessa mais fortes! 

 

Materiais: 

- Tinta guache ou canetinha; 

- Água, sabão. 

 

Sugestões para as famílias: 

Diante do atual momento, vamos ensinar nossas crianças a se protegerem, e 

consequentemente protegerem o próximo. O adulto elaborará uma simulação, fazendo o 

uso da tinta guache ou canetinha, que simbolizará o “bichinho” (vírus) coronavírus, 

pintando as mãos da criança, que será em seguida, instruída pelo adulto a lavá-las com 

água e sabão até as marcas saírem. Assim, desde logo, conscientizaremos nossos 
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pequenos sobre os cuidados a serem adotados. Essa atividade deve ser, do começo ao 

fim, cuidadosamente explicada à criança, devido a faixa etária. 

 

Lembrem-se, tudo isso vai passar, e vamos sair dessa 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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