
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/03/2021 SEMANA: 04 

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

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

  

 
 

Atividade: Cesto de tesouros (Produtos de higiene). 

 

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

 

Recurso: Bacia, embalagem de xampu, sabonete, bucha para banho, escova 

de dente, creme dental, pente e perfume 

 

Estratégia: Em um local aconchegante o adulto irá colocar dentro de uma bacia 

os itens de higiene pessoal e possibilitar que a criança manuseie e identifique os 

mesmos e sua finalidade: 

O xampu usamos onde? 

A escova de dente? etc... 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Os benefícios que essa brincadeira carrega 

são muitos, por ser um jogo sensorial o desenvolvimento psicomotor dos 

pequenos a todo o momento é exercitado, além da atenção através da 

observação. Já que os permitem por meio da livre aproximação, buscar entender 

o que são os objetos disponíveis. Isso é claro, sem interferência do adulto, 

preservando a liberdade e a autonomia do brincar. 

 

 

 

 



 
 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/03/2021 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://youtu.be//IM7Ki0-Mh7M 

 Ratinho Tomando Banho (Banho É Bom) | Castelo Rá-Tim-Bum 

 

                                                                                       

          Atividade: Tomando banho. 

 

 

Recurso: Celular, computador ou televisão.  
 
 

Estratégia:  
 
 Antes do banho da criança, o adulto irá colocar o vídeo do ratinho 
tomando banho. 
O adulto assistindo o desenho com a criança, cantando e imitando o 
ratinho, nomeando as partes do corpo: “lava uma orelha, outra orelha, a 
bochecha...”. 
Depois leve a criança para o banho e faça perguntas sobre o banho do 
ratinho.  
Nessa atividade, não precisa fotografar, mas pode relatar se a criança 
gostou de tomar banho igual o ratinho. 
 

 

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
O banho é uma atividade recreativa, que estimula a socialização, 
coordenação motora, oralidade e o autocuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IM7Ki0-Mh7M


 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gesto e Movimento. 

 

                                                       
Link da atividade 

https://youtu.be/31iBxkTTAfc  

Mundo Bita - Bom Banho. 

 

Atividade:  Cuidado e o faz de conta - Hora do banho. 

 

 

Recursos: Celular, tablet ou computador, banheira, bacia ou balde com água, 

bonecos de plásticos, pois irão molhar, sabonete, xampu, esponja e uma 

toalhinha, utilizar nessa atividade o que tiver em casa. 

 

Estratégia: 

 

O adulto irá assistir o vídeo “Mundo Bita - Bom Banho” junto com a criança. 

Posteriormente, utilizando os pertences que tiver em casa, o adulto poderá 

preparar um recipiente com água, e disponibilizará os demais recursos para que 

a criança utilize sua imaginação para dar o banho no seu boneco.  

Oriente a criança sobre as partes fundamentais do corpo humano que precisam 

ser higienizadas durante o banho. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é desenvolver bons hábitos de higiene pessoal por 

meio do banho, conhecendo e garantindo melhores condições de saúde e bem-

estar. 

 

https://youtu.be/31iBxkTTAfc
https://youtu.be/31iBxkTTAfc

