
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 23/03/2021 SEMANA: 4 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/CaTXgmHyMSk 

Palavra Cantada – Lavar as mãos. 

 

Atividade: Lavar as mãos 

Faixa etária: 0 a 1ano e 3 meses 

 

Recurso: 

Celular, computador, tablet, tv smart, água, sabonete, bacia, elementos que 

sujem as mãos, esponja e toalha. 

 

Estratégia: 

 

O adulto vai proporcionar que a criança se suje na exploração dos alimentos, 

pode ser depois de alguma refeição, do almoço ou do lanche da tarde, deixe a 

criança manusear os alimentos sendo auxiliado por um adulto. 

Em seguida o responsável prepara uma bacia ou um recipiente plástico com 

água e um sabonete. 

Junto com a criança o adulto irá orientar a que será feito “vamos lavar as 

mãozinhas”. 

O adulto auxiliando esfregando as mãozinhas com esponja macia e sabonete, 

depois enxague-as falando. 

Olha! Agora suas mãos estão limpinhas, vamos enxugar?  

Finalizando assistindo o video Palavra Cantada – Lavar as mãos. 

Compartilhe com as professoras esse momento. 

  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Nesta proposta de trabalho as crianças prestam atenção e fazem descobertas 

no momento de higiene, o sujo fica limpo, proporcionando assim a importância e 

o gosto por estar com as mãos limpinhas, medida eficaz na prevenção de 

doenças e infecções. 

 

 

 

 

https://youtu.be/CaTXgmHyMSk


 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/03/2021 SEMANA: 4 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e movimentos. 

 
 LINK DA ATIVIDADE: 
 https://www.youtube.com/watch?v=TN_GrJyXXG0 
Sim, Sim! Quero Escovar os Dentinhos 

 
Atividade: 

Limpando meus dentinhos. 

 

 

Recurso: 

Tv, tablet, celular para assistir ao vídeo, água, escova de dente, creme dental.  

 

Estratégia: 

O adulto irá assistir o video coma a criança vídeo “Sim, Sim! Quero Escovar os 

Dentinhos”.  

Após com a criança no banheiro em frente do espelho, auxiliando a criança a   

pegar a escova e creme dental, e com movimentos leves e cuidadosos o adulto 

ensina a criança a escovar os dentinhos, a estimule para que ela repita os gestos 

da escovação e diga que é muito importante os dentes estarem limpinhos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta dessa brincadeira é incentivar a autonomia da criança nos cuidados 

de higiene pessoal. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TN_GrJyXXG0

