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Olá, tudo bem com vocês? 

Hoje encerramos mais um tema e pensando nisso juntamente com tudo que vimos nessa 

semana, escolhemos uma atividade de conscientização não só da família, mas da vizinhança 

também, mostrando assim como é de suma importância à união de todos ao combate desse 

mosquito, que nos causa tão mal, pois, a mobilização da sociedade é fundamental para vencer a 

luta. *Vamos começar?* 

 

 

Para nossa atividade iremos precisar de duas folhas de papel sulfite, giz de cera, saco 

plástico para colocar a folha de papel dentro, cola e fita adesiva (durex, fita crepe). Antes de 

darmos inicio a nossa atividade relembre com seu(a) filho(a) como devemos prevenir/fazer para 

que possamos eliminar o mosquito da dengue. Agora vamos começar a confeccionar um cartaz, 

no qual o responsável irá escrever um pequeno texto (imagem modelo estará disponibilizado 

abaixo da descrição), deixe com que ela(e) participe da realização da escrita e depois realizem a 

leitura para a criança, em seguida utilizando outra folha desenhe o mosquito (imagem modelo 

estará disponibilizado abaixo da descrição) e peça para eles colorir, deixe eles realizarem a 

pintura do jeitinho deles, fazendo assim com que ela possa explorar movimentos, a imaginação e 

criatividade. Depois coloque um x vermelho na imagem e coloque o cartaz dentro do plástico. 

Com o cartaz pronto vá até o portão de sua casa juntamente com a família e coloque fixado do 

lado de fora.  Não se esqueçam de registrar esse momento através de fotos e vídeos e nos 

enviar. 
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Atividade: Todos juntos contra a dengue 



 
SEGUE MODELOS PARA ATIVIDADE 

                                                          

 

           “Você também é responsável, pelo fim da DENGUE!”  

                           Então não deixe água parada 

                            Com a saúde não se brinca. 

                            Lembrem-se: DENGUE não tem vacina 

                            Vacina é sua ação! 

                            Assim eu cuido de você  

                            E você de mim! 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

MOSQUITO DA DENGUE 
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Projeto Leitura 

O projeto leitura trata-se de um momento muito importante, pois ao ler/ouvir para a criança 

faz com que desperte o interesse pela leitura, assim contribuindo também para o 

desenvolvimento da oralidade, faz de conta, atenção, memorização e estimula à imaginação e 

amplia seu conhecimento de mundo. A interação com a criança, também é muito importante para 

seu desenvolvimento. 

  Em um lugar bem gostoso e aconchegante reúna a família e coloque o vídeo para 

curtirem todos juntinhos, pois o projeto leitura sugere essa semana o vídeo “Todo cuidado é 

pouco contra o mosquito da dengue”, assistam e conversem sobre o que acharam, o que 

aconteceu, estimulando assim com que a criança possa expressar seus sentimentos, opiniões, 

dúvidas, hipótese e descobertas ao relatar a história. 

 

Abaixo segue o link da história: https://youtu.be/l2OrrWrTCl4 
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