
 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 25/03/2021 SEMANA: 4 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimento. 

  
LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/_cjO-hu_-nQ 

Baú de História e a Higiene Bucal. 

 

Atividade: Higiene Bucal. 

Faixa etária: 0 a 1ano e 6 meses 

 

 

Recurso: 

Celular, tablet, pasta de dente, escova de dente, toalha. 

 

Estratégia: 

 

O adulto junto com a criança irá assistir ao vídeo “Baú de História e a Higiene 

Bucal”. 

Depois de assistir, o adulto deve apresentar a escova de dente e a pasta de 
dente para a criança, não esquecendo de usar produtos adequado para faixa 
etária da criança.  
 
Para incentivar a criança na escovação, o adulto pode acompanhar neste 
momento escovando os seus dentes também, assim a criança vai seguir o 
exemplo do adulto escovando os seus dentinhos. 
O adulto, auxilia a criança nesse processo de escovação tomando devidos 
cuidados para que, ela não se machuque, e assim não queira mais escovar os 
dentes. 
 
 
Curiosidade sobre esta atividade: 
Fazer com que a criança adote hábitos de auto cuidado relacionados a higiene 
bucal, mantendo se assim saudável. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:25/03/2021 SEMANA: 4 

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

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

  
Atividade: 

Brincando na banheira. 

Recurso: 

Água, sabonete/sabão, banheira, bacia, brinquedos de banho. 

 

Estratégia: 

O adulto prepara a banheira ou bacia, água em temperatura agradável ao corpo 

da criança, sabonete e brinquedos de banho.  

Para começar, cante a música, “Banho é bom” que descreva o nome das partes 

do corpo, enquanto canta o adulto vai esfregando o corpo com esponja e 

sabonete.  
“Tchau preguiça, tchau sujeira” 
Adeus cheirinho de suor! 
Lava lava, lava 
Lava lava, lava 
Uma orelha, uma orelha 
Outra orelha outra orelha 
Lava lava, lava, lava 
Lava a testa, a bochecha 
Lava o queixo, lava a coxa e lava até 
Meu pé, meu querido pé 
Que me aguenta o dia inteiro, oh-oh! 
E o meu nariz 
Meu pescoço, meu tórax 
O meu bumbum 
E também o fazedor de xixi 
La la, aia laia la 
Laia la la la 
Laia la la la la la la 
Hum, ainda não acabou não 
Vem cá, vem, vem 
Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali 
Faz a volta e põe a roupa de pacha 
Banho é bom 
Banho é bom 
Banho é muito bom 
Agora acabou! 

 

Ao terminar, deixe a criança repetir os movimentos ou realizar a brincadeira com 

seus brinquedos dentro da banheira dando banho no objeto. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta dessa brincadeira é incentivar a autonomia da criança em hábitos de 

higiene pessoal, conhecer seu corpo, relação adulto-criança, objetos e produtos 

de higiene 


