
 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/03/2021 SEMANA: 4 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila. TURMA:  
Berçário 1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

                                   
LINK DA ATIVIDADE. 

https://youtu.be/8cLQ9CIWIbg 

“O bebê da cabeça aos pés” - Victoria Adler. 
 

Atividade: Banho da cabeça aos pés. 

Faixa etária: 0 a 1ano e 6 meses 

 

Recurso: 

Celular, tablet, computador ou TV, bacia, banheira, sabonete, água e toalha. 

 

Estratégia: 

O adulto irá assistir com a criança o vídeo da história “O bebê da cabeça aos 

pés”. 

Depois proporcionar um banho bem gostoso para a criança e nesse momento ir 

nomeando e mostrando as partes do corpo enquanto realiza a higiene da 

criança: Olha o bracinho, as perninhas, a orelha, etc.  

Deixe que ela explore o ambiente, veja os produtos de higiene dela e também 

explore as partes do seu próprio corpo. 

Exemplo: mãos, pés, barriga, rosto e etc. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade propõe de forma lúdica apresentar as partes do corpo do bebê, a 

percepção da criança em relação aos cuidados de higiene com seu corpo e 

também explorar as sensações de bem estar proporcionados por esse momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8cLQ9CIWIbg


 
 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/03/2021 SEMANA: 4 

PROFESSOR: Jéssica, Neide, Shirlei e Silvana. TURMA: 
Berçário 1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

  
 
 LINK DA ATIVIDADE 

 https://youtu.be/CaTXgmHyMSk 

Palavra Cantada - Lavar as Mãos. 

 

Atividade: Higiene - Lavar as Mãos. 

Faixa etária : 0 a 1ano e 6 meses. 

 

Recurso: bacia ou balde, sabonete, toalha, água 

 

Estratégia: 

O adulto junto com a criança irá assistir o video - Palavra Cantada ¨Lavar as 

mãos¨.  

Depois um responsável junto com a criança, colocar um balde ou bacia com água 

e brincar de lavar as mãos. Aproveite a música do vídeo para cantar enquanto 

brincam.  

Um momento agradável e de diversão da criança e junto com o adulto. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Lavar as mãos pode prevenir doenças como: gripe, diarreia e Covid. É um ato 

simples mais de grande importância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CaTXgmHyMSk

