
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/03/2021 SEMANA: 4 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

                                   
Atividade: Sujando e lavando os pés. 

Faixa etária: 0 a 1ano e 6 meses. 

Recurso: 

Bacia, banheira, farinha, óleo, beterraba, sabonete, água e toalha. 

Estratégia: 

O responsável prepara a receita da meleca natural.  

 
Coloque dentro de uma bacia.  

Após o preparo, o adulto junto com a criança em um local confortável da casa, 

no primeiro momento coloque em pé a criança dentro da bacia, auxilie se 

necessário caso o bebê ainda não fique nesta posição, para que ocorra o 

movimento dos pés.  

Podendo colocar brinquedos macios, para estimular os movimentos.  

Depois desta exploração, enfatize que os pés da criança estão sujos e que 

precisam ser lavados.  

Convide a criança a lavar os pés, fazendo movimentos delicados com água e 

sabão promovendo espuma, finalizando com enxague em água corrente.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade propõe a percepção na criança através dos sentidos e em relação 

aos cuidados de higiene com seu corpo, parte dele e as nomeações. 

 

 

 

 



    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/03/2021 SEMANA: 4 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
 
 LINK DA ATIVIDADE 

 https://youtu.be/LeP2CIepzYQ 

Banho é Bom - ZiS - Canção para crianças. 

 

Atividade: Banho é bom. 

 

 

Recurso: TV, celular ou notebook. 

 

Estratégia: 

A criança junto com o adulto irá assistir o vídeo "Banho é bom". 

Logo após repetir o vídeo, o adulto junto com a criança encenar “dançar” 

com a música como estivesse tomando banho.  

Será um momento alegre e divertido, e compartilhe esse momento com 

as professoras.  

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Adotar bons hábitos de higiene e o banho é um dos principais, para se ter 

uma boa saúde. 
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