
 
 
 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/03/2021 SEMANA: 04 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

  

 
Link da Atividade:  

https://youtu.be/31iBxKTTAfc 

“MUNDO BITA – BOM BANHO. 

 

Atividade: Hora do Banho. 

 

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

 

Recurso: Celular, tablet, água, sabonete, esponja, xampu, condicionador e 

toalha. 

 

Estratégia:  

O adulto junto com a criança irá assistir o vídeo “MUNDO BITA – BOM BANHO”.  

Após assistir o vídeo, conversar com a criança que estamos trabalhando a 

“HIGIENE”, a importância dela em nossa vida evitando doenças, todo mundo 

deve tomar banho. 

Proporcionar momentos que a criança na hora do banho possa vivenciar esse 

bem estar.  

O adulto fornece informações sobre os cuidados com o corpo, conhecendo e 

identificando suas partes: vamos lavar os bracinhos, vamos lavar as perninhas, 

a cabecinha, etc. 
 

Curiosidade sobre esta atividade: Conhecer a importância da higiene corporal 

em nosso dia a dia e também os produtos que utilizamos na hora do banho. 

Desenvolver a autonomia em esfregar, enxugar e no uso do sabonete. 

 

https://youtu.be/31iBxKTTAfc


 
 
 
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos.  

  
 
           Link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk&t=2s 

Palavra Cantada – Lavar as mãos. 

                                                                                       

          Atividade: Lavar as mãos. 

 

Recurso: Celular, tablet, computador ou televisão, sabonete, toalha.  
 
 

Estratégia:  
 
O adulto irá convidar á criança e os demais moradores da casa, para 
assistir ao vídeo, e imitarem os gestos do desenho, cantem juntos.  
Após o vídeo, reforce a proposta, convide a criança para lavar as mãos, 
explicando que tem que usar o sabão, esfregar entre os dedos, para 
acabar com bichinhos e os vírus.  
Tire uma foto da criança lavando as mãos, compartilhe no grupo da sala.  
 
 

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Em época de pandemia, a atividade reforça a importância da higienização 

das mãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk&t=2s


 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

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

  

                                
 

Link da atividade: 

https://youtu.be/CaTXgmHyMSk   

Palavra Cantada - Lavar as mãos. 

 

Atividade: Aprendendo a lavar as mãos corretamente. 

 

Recursos: Celular, tablet, computador, caneta ou canetinhas coloridas, lavatório 

ou tanque, esponja, sabonete em barra ou sabonete em líquido, toalhinha para 

enxugar as mãos após a higienização. 

 

Estratégia:  

 

O adulto irá assistir com a criança o vídeo “Palavra Cantada - Lavar as mãos”, 

Após esse momento o adulto deverá traçar vários desenhos nas mãos da 

criança, significando as bactérias.   

Em um tanque ou lavatório, com o auxílio do adulto a criança deverá lavar 

corretamente suas mãos, até que fiquem totalmente limpas. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é incentivar a aprendizagem da higienização correta das mãos, 

levando a criança perceber, que de maneira simples é possível prevenir diversas 

doenças, inclusive o coronavírus. 

 

 

https://youtu.be/CaTXgmHyMSk

