
 

TURMA: BERÇÁRIO II                                                                                                                 DE 14 A 18 DE JUNHO. 

PROFESSORES(AS): Alessandra, Eliene, Ivani Cleide, Joziene, Maria e Miriam.     

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

TEMA: DENGUE 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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Campo de Experiência: Escuta, fala, 

pensamento e imaginação. 

Objetivo de Aprendizagem: Relatar 

experiências e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidas, etc. 

(EI02EF05) 

 

Atividade: Vídeo – Roda de Conversa 

 

Trazendo para vocês um tema bem importante que é a “ 

Dengue”, e com o objetivo de ensinar para as crianças 

causas da dengue, sua prevenção e conscientização 

sobre importantes medidas auxiliares no combate à 

doença. Iremos disponibilizar aqui um link de uma 

música muito divertida que servirá como instrumento de 

aprendizagem.  

Tenho certeza que as crianças irão gostar e aprenderá 

sobre o tema brincando, dançando e conversando. 

Por isso gostaríamos de propor que durante o vídeo 

observe juntamente com a criança, fatos que acontece 

que são muito importante para se evitar  focos da 

dengue em casa. Claro que respeitando a forma de 

interação da criança, caso ela queira dançar. 

Depois propomos que se faça uma roda de conversa 

onde você pode falar de maneira simples e clara como 

podemos ficar atentos para que isso não aconteça em 

nossas casas. 

Como por exemplo: Evitar o acúmulo de água parada. 

Colocar areia nos vasos de plantas.  

Descartar e armazenar corretamente o lixo e etc... 

 Link do Vídeo: https://youtu.be/wgkIq05psK4 

https://youtu.be/wgkIq05psK4
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Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

Objetivo de Aprendizagem: Demonstrar atitude 

de cuidado e solidariedade na interação com 

crianças e adultos. 

(EI02EO01) 

Atividade: Xô Dengue 

 

É necessário que desde cedo a criança aprenda a 

importância de combater o mosquito da dengue" Aedes 

Aegypti” e os cuidados que se deve ter para evitar sua 

proliferação. Pensando nisto, sugerimos uma atividade 

onde a criança irá aprender de forma divertida a eliminar 

os focos do mosquito causador da "Dengue". Vamos 

começar 

Convide a criança para fazer um passeio pelo quintal e 

arredores da casa, dê a ela uma sacolinha e peça que  

recolha todos os  objetos que encontrar pelo caminho e 

que possa acumular água como: potinhos, latinhas, 

garrafas pet, tampinhas etc. 

 Aproveite esse momento e converse  com a criança 

sobre como nascem os mosquitos transmissor da 

dengue e a importância da limpeza na eliminação 

desses focos . Permita que ela explore todo o ambiente 

em sua volta, pois será um momento de grandes 

descobertas e muita 

aprendizagem. 
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Campo de Experiência: Corpo, gestos e 

movimentos. 

Objetivo de Aprendizagem: Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo 

orientações. 

(EI02CG03) 

Atividade: Circuito da Dengue 

 

Conforme foi mencionado no início da semana, devido 

aos casos de “dengue” que surgem ao longo do ano, é 

necessário continuarmos cuidando para evitar focos do 

mosquito e que a doença prolifere. Para abordar esse 

tema com as crianças é importante colocá-las para 

participar de ações lúdicas, em forma de brincadeira que 

ajudam prevenir  “criadouros do mosquito transmissor”. 

Para incentivar as crianças ao combate da dengue, 

preparamos a atividade do circuito, a ideia é propor 

aprendizagens que conscientize, e mobilize toda família, 

adotando junto as crianças medidas no dia a dia que 

ajudam na prevenção e solução do problema. No inicio 

dessa brincadeira aparece uma lixeira aberta, o objetivo 

é tampá-la, mas para isso  vai precisar enfrentar 

desafios até que encontre.  

Vamos para a atividade? 

Primeiramente separe os seguintes materiais: corda de 

qualquer espessura, barbante, ou outro objeto que dê 

para riscar uma linha reta no chão,  etc.(ela simboliza o 

caminho), 2 a 3 cadeiras ou se preferir usar uma mesa;  

copos, garrafas pet, amaciante entre outras; 1 balde;  3 a 

4 brinquedos. 

 A segunda etapa é assistir ao vídeo sobre o “circuito da 

dengue”, observe que ele dar  o passo a passo da 

brincadeira, basta seguir as orientaçoes e vai montando 

o circuito, depois e só executar a brincadeira. 

 Ao encerrar  comomore juntos! Diga  à criança que ela 

acertou o percurso e  está de parabens! Enfatize sua 

atitude ao fechar a lixeira. 
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Campo de Experiência: Traços, sons, cores e 
formas. 
Objetivo de Aprendizagem: Utilizar materiais 
variados com possibilidade de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e volumes 
ao criar objetos. 
(EI02TS02) 
 

Atividade: Confeccionado o Aedes Aegypti 

 

Vamos prosseguir essa semana com o nosso tema tão 

importante da dengue. 

Para isso hoje irão confeccionar o tão famoso mosquito 

da dengue o Aedes Aegypti que causa tanto mal a nossa 

saúde e que podemos com alguns cuidados nos 

proteger dele. 

Para a confecção vamos precisar de uma folha onde irão 

desenhar ou imprimir o desenho do mosquito a figura 

estará aqui na atividade para impressão, mas se não 

imprimir é só copiar, agora peça para a criança pintar 

com giz de cera ou tinta preta os 5 mosquitos. 

Em 3 iremos fazer pintinhas com tinta branca peça a 

criança para molhar a pontinha do dedo e carimbar no 

mosquito para que ele fique com muitas pintinhas 

brancas, que é uma da principal característica do Aedes 

aegypti. 

Recorte os mosquitos e guarde para utilizar na próxima 

atividade. 
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Campo de Experiência: Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

Objetivo de Aprendizagem: Explorar e 

descrever semelhanças e diferenças entre as 

características e propriedades dos objetos, 

(textura, massa, tamanho). 

(EI02ET01) 

Atividade: Caça ao mosquito da dengue 

 

 Para fechar a temática da semana estamos propondo a 

brincadeira de caça ao mosquito da dengue. Partindo da 

atividade de ontem da confecção do mosquito, converse 

com a criança sobre a diferença entre o mosquito 

comum e o mosquito da dengue (Aedes aegypti) que é o 

preto com listras brancas e que precisamos eliminá-lo. 

Para iniciar a brincadeira separe uma espátula de 

cozinha de preferência de plástico, colher de pau ou 

algum objeto que faça o papel de raquete. Peça para a 

criança separar o mosquito da dengue confeccionado 

ontem e cole-o em uma vareta, canudo, palito de 

churrasco,ou até mesmo em uma colher de pau e 

brinque com seu filho de acertar o mosquito. Um fica 

com a raquete e irá tentar bater no mosquito, quem 

estiver segurando a varetinha do mosquito deve tentar 

escapar das batidas e podem inverter os papéis. O ideal 

é brincar sobre uma mesa ou sobre o chão. Além de 

muito divertida essa atividade irá desenvolver a 

percepção, coordenação motora e a concentração. 

 

 



 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. – O 

eu, o outro e o nós. – Corpo, gestos e movimentos. – Traços, sons, cores e formas. - Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, Conviver, Explorar, Expressar e 

Participar. 

 

PROJETO LEITURA: Re Conta um Conto – Todo cuidado é pouco contra o mosquito da dengue - https://youtu.be/l2OrrWrTCl4 

 

 Atividade do dia 14/06 baseada na página 72 do Currículo Municipal. 

 Atividade do dia 15/06 baseada na página 234 do livro Cadê? Achou! 

 Atividade do dia 16/06 baseada nas páginas 26 e 67 do Currículo Municipal. 

 Atividade do dia 17/06 baseada na página 69 do Currículo Municipal. 

 Atividade do dia 18/06 baseada na página 74 do Currículo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/l2OrrWrTCl4

