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Escuta,fala, pensamento e imaginação: 
(EIO1EF07) Conhecer e manipular materiais 
impressos e audiovisuais em diferentes portadores 
( livros, revistas, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atividade: “Reconhecendo O Mosquito da Dengue”. 
No Brasil, existem quatro variações de dengue. São 
transmitidas pela picada do mosquito fêmea do Aedes 
Aegypti, que atacam esspecialmente no verão e nós 
períodos de chuva. 
Os principais sintomas da dengue são: febre, cansaço, 
dor de cabeça, dor no fundo dos olhos. Não há 
tratamento específico, mas, os médicos recomendam 
permanecer em repouso, analgésico, antitérmicos e 
hidratação. 
É necessário que sejam tomados alguns cuidados para 
prevenis a proliferação do mosquito, como tampar os 
tonéis e caixas d’água, manter as calhas sempre 
limpas, deixar os ralos limpos e com aplicação de tela, 
limpar semanalmente pratos de vasos de plantas. 
  
Material: Celular, Tablet ou computador. 
 Essa atividade deverá ser executada em um local 
calmo e tranquilo. Pedimos que o responsável 
apresente as imagens do mosquito da dengue, que 
iremos disponibilizar logo abaixo,  vá mostrando para a 
criança, ressaltando suas características, exemplo: “O 
mosquito é preto, tem listras bancas...”. 
 Explique para a criança o que podemos fazer para 
prevenir a proliferação. Mostre com auxílio de figuras os 
locais onde o mosquito pode se desenvolver: pneu, 
caixa d’água, vasos de plantas etc.  
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Traços, sons, cores e formas: 
(EIO1TS03) Traçar marcas gráficas, em diferentes 
suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atividade: “Palitoche do Mosquito da Dengue.” 
 Na Educação Infantil é importante oferecer à criança a 
oportunidade de construir, de forma ativa, conhecimento 
de tudo que a cerca, principalmente do ambiente onde 
vive, a fim de desenvolver habilidades que lhe permitam 
organizar mentalmente as informações recebidas. É 
uma fase de interação e troca de ideias que socializam 
os saberes, tornando a aprendizagem significativa. 
Atividade: Palitoche do mosquito da dengue. 
  Hoje vamos montar um palitoche do mosquito da 
dengue, é muito simples de fazer, vocês irão utilizar um 
palito de sorvete, pedaço de folha branca para asa e um 
pedaço de papel preto para o corpo do mosquito, tinta 
branca e cola. Conforme o vídeo mostra, com o molde 
que está anexado logo abaixo, risquem no papel as 
partes do mosquito recorte e monte, o mosquito da 
dengue tem várias pintinhas brancas no corpo, então 
faça as pintinhas utilizando a tinta branca e o dedinho 
da criança, depois utilize esse fantoche para 
acompanhar a música junto com seu filho (a). 
Ficaremos aguardando fotos e vídeos da atividade. 
 https://youtu.be/Gq6U0ywaOP8 
 

https://youtu.be/Gq6U0ywaOP8
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Espaços, tempos, quantidade, relações e 
transformações: 
(EIO1ET03) Explorar o ambiente pela ação e 
observação manipulando, experimentando e 
fazendo descobertas.  

 
 
 
 
 
 
 

Atividade: “ Vaso Antidengue.” 
Materiais Necessários: materiais para decorar o vasinho 

(tinta, adesivo ou qualquer outro material para decorar 
- barbante ou lã 
- terra 
- muda de flor de sua escolha 

Dengue é um dos mais graves problemas de saúde pública 
da atualidade enfrentado por diversos países. Somente com 
a efetiva participação da população, adotando medidas no 
seu dia a dia de controle dos criadouros do mosquito 
transmissor da dengue, será possível minimizar o 
agravamento da situação.  
Nossa atividade de hoje será a confecção de um vaso 
antidengue feito com garrafa pet, evitando assim a 
proliferação do mosquito e a exposição de água parada. 
Para confecção do vaso vocês irão precisar de alguns 
materiais já mencionados acima. Procure envolver a criança 
na realização da atividade proporcionando a ela a sua 
participação no desenvolvimento da atividade.  
Corte a garrafa pet na parte lisa onde fica o rotulo, mais 
atenção, a parte de cima tem que ficar um pouco menor que 
a parte de baixo, desenhe arcos na garrafa pet com caneta, 
uma dica e usar garrafa pet que já possuem risco na vertical 
(fica mais fácil de desenhar) recorte as sobras entres os 
arcos, faça um corte reto em cada canto dos arcos, dobre 
os arcos para fora arredondando as abas do arco, pinte o 
gargalho com tinta (duas camadas). Na parte inferior da 
garrafa, desenhe com tinta ou qualquer outro material. 
Usem e abusem da criatividade!  
Fure a tampinha ( tendo cuidado para não se machucar), 
faça tranca com 03 pedaços de barbante (40cm cada ou lâ( 
40 cm), amarre uma das extremidades passe o barbante ou 
a malha na tampinha ele vai funcionar como raiz e 
transportar a água ate a terra, feche o gargalho com a 
tampinha, coloque água na parte de baixo, coloque a outra 
metade da garrafa pet segure o barbante sempre no meio e 
coloque terra ou adubo, plante uma flor de sua preferência e 
coloque o resto da terra, regue a planta, pois a terra ainda 
esta seca. E estará pronto seu vasinho anti dengue. 
Importante: se acabar a água apenas regue por cima e a 
água em excesso descerá...Lembre-se sempre de deixar 
água no fundo! 

Link: https://youtu.be/rBMsASZroSs 
 

https://youtu.be/rBMsASZroSs
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Corpo, gestos e movimentos: 
(EIO1CG05) Utilizar os movimentos de 
preensão,encaixe e lançamento,ampliando suas 
possibilidades de manuseio de diferentes materiais 
e objetos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade: “Dengue de Massinha.” 
Garantir o amanhã é repensar as ações de hoje, não é 
mais possível separar infância, meio ambiente e futuro. 
Temos que reconhecer que cuidando da natureza 
estamos também contendo a reprodução do mosquito 
da dengue. É nossa obrigação passar essa 
conscientização para as crianças desde muito 
pequenos. 
Material: Massinha de modelar.  
Primeiramente deixe a criança manipular a massinha 
para que sinta a textura, e aos poucos ela vai 
desenvolvendo a habilidade motora das mãos. Em 
seguida mostre o desenho do mosquito da dengue para 
a criança e auxilie na construção, sempre falando com a 
criança que: O mosquito não é bom, causa doença... 
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O eu, o outro e o nós: 
(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa  
etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 
objetos, brinquedos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade: “Vira, vira, xô Dengue!” 
Espalhe perla casa baldes, bacias, garrafas pets, 
vasinhos de plantas com um pouquinho de água, deixe 
o lixo destampado e se tiver um pneu velho também 
pode ser usado, estes são alguns objetos em que 
ficando água parada acaba sendo um possível 
criadouro do mosquito da dengue.Faça essa atividade 
no quintal ou outro ambiente da sua casa.  
Junto com a sua criança assista ao vídeo: “Vira, vira é a 
solução do Palavra Cantada”, que ensina as crianças o 
que devemos fazer pra acabar com o mosquito, 
Agora, com a sua criança faça  como na música, vá 
virando e retirando a água parada ,limpando todos 
esses objetos e assim eliminar o mosquito. Vá dizendo 
enquanto retira a água “xô Dengue”! 
Vocês verão que divertida será essa atividade. Mande 
as fotos para nós, ok? 
Segue o link da música: 
https://www.youtube.com/watch?v=pUaMuXG_t9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=pUaMuXG_t9Y


 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e 

formas; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; Corpo, gestos e movimento; O eu, o outro e o nós.  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, explorar, participar e conviver. 

14/06- Segunda-feira: Atividade baseada na pág. 60 do Currículo Municipal.  

15/06- Terça-feira: Atividade baseada na pág. 57 do Currículo Municipal.  

16/06- Quarta-feira: Atividade baseada na pág. 62 do Currículo Municipal.  

17/06- Quinta-feira: Atividade baseada na pág. 60 do Currículo Municipal.  

18/06- Sexta-feira: Atividade baseada na pág.  54 do Currículo Municipal.  

 

PROJETO LEITURA: “Todo o Cuidado é Pouco contra o Mosquito da Dengue.” 

https://youtu.be/l2OrrWrTCl4 

 

 

https://youtu.be/l2OrrWrTCl4

