
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/03/2021 SEMANA: 04 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=zsDhn9SzVDs&feature=youtu.be 

O DIÁRIO DE MIKA - Como proteger as crianças do coronavírus COVID-19? 

Atividade: Lavar as mãos. 

 

Faixa etária: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. 

 

Recurso: Celular, tablet, internet, água, sabão e toalha. 

 

Estratégia: O adulto junto com a criança assistirá ao vídeo “O DIÁRIO DE MIKA 

- Como proteger as crianças do coronavírus COVID-19?”. 

Após conversará a respeito da importância da higiene pessoal e de lavar as 

mãos constantemente para evitar o contágio. 

Após a conversa, o adulto ensinará a criança a lavar as mãos corretamente. 

Será um momento de muita diversão e aprendizagem! Não se esqueçam de 

filmar ou fotografar para socializar no grupo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A criança se conscientizará sobre a 

importância da higiene pessoal e contribuirá para a formação de hábitos e 

atitudes que deverão acontecer em seu dia a dia. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zsDhn9SzVDs&feature=youtu.be


    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSORAS: Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice.  TURMA: 
Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.   

 
                                                                                       

          Atividade: Diálogo em família sobre higiene.  

 

Recurso: Celular.  
 

Estratégia:  
O adulto irá convidar á criança e os demais moradores da casa, para um 
diálogo em família, falar sobre hábitos de higiene, como lavar as mãos, 
escovar os dentes, tomar banho, entre outros.  
Para maior compreensão mostrar imagens dos hábitos utilizando no 
celular. Algumas sugestões, procurar outras situações de higiene. 

 
 

Curiosidade sobre essa atividade:  
A higiene é importante na vida da criança e dos adultos e deve ser 

ensinada desde cedo, para que assim se torne um habito diário, ela está 

ligada ao bem estar físico, mental e social.  

 

 



 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

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

PROFESSOR: Benilda, Kátia, Marisa, Eliane. TURMA: 
Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

  

 
 

 
 LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/7hDp_yfRrIQ  

Turma do nosso amiguinho contra o Coronavírus. 

 

Atividade:  Aprendendo que prevenção e higiene é saúde. 

 

Recurso: Celular, tablet, TV e internet 

 

Estratégia: 

 

O adulto junto com a criança irá assistir o vídeo “Turma do nosso amiguinho 

contra o coronavírus”. Conversando com a criança a respeito do tema que é 

cenário do nosso cotidiano atual.  

Converse sobre a importância da prevenção e hábitos de higiene saudável para 

nossa vida.   

Estimular a criança a responder perguntas sobre fatos do video e principais 

acontecimentos. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é que ao escutar a história a criança se sinta à vontade para formular 

e responder perguntas, sobre os fatos da história ampliando o vocabulário e 

aprendendo hábitos de higiene, que é de suma importância para a saúde. 

 

 

https://youtu.be/7hDp_yfRrIQ

