
 
 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 26/03/2021 SEMANA: 4 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
Google: Imagem 

Atividade: Dar banho em bonecas. 

 

Faixa etária: 0 a 1ano e 6 meses. 

 

Recursos: 

Água, bonecas, boneco de super herói, sabonete, bacia, banheira, esponja, 

toalha. 

 

Estratégia: 

No quintal da casa, o adulto disponibilizará uma bacia, banheira ou vasilhas 

grandes com água. 

Após leve a criança para dar banho em sua boneca, nesse momento o adulto irá 

conversar com a criança, que os brinquedos precisam de um banho para ficar 

limpo e cheiroso. 

O adulto vai direcionando a criança: 

Vamos lavar o bracinho da boneca, vamos lavar a cabecinha o que colocamos 

xampu, etc...  

Finalizando deixando a criança enxugar a boneca ou boneco com a toalha. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é reforçar a importância do auto cuidado e incentivar as crianças a 

enxergarem o banho como uma atividade saudável e necessário. 
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Atividade: Passeando com proteção. 

 

Recurso: 

Álcool gel, pano úmido, tapete. 

 

Estratégia: 

 

O adulto irá proporcionar para a criança um passeio, pelo bairro, na rua ou 

mesmo pelo quintal da própria casa. 

Apresentar a embalagem de álcool em gel, pois estamos usando para nossa 

higiene e proteção. 

Explicar para a criança que antes de passear deve passar nas mãos o álcool gel, 

para protegê-la dos bichinhos que fazem mal a saúde, auxilie a criança a passar 

nas mãos. 

 Após dar uma volta com a criança no quintal, e quando for entrar dentro da casa, 

incentive a criança a limpar o calçado no pano úmido, diga que assim os 

bichinhos também não entrarão em casa. 

Incentive de maneira divertida os cuidados com a higiene ao passear. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A atividade incentiva ao cuidado da higiene corporal de maneira que a criança 

crie hábitos de higiene também ao sair e entrar em casa. 

 

 

 

 

 


