
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/03/2021 SEMANA: 04 

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

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

 

 
 

 

Link da atividade: https://youtu.be/IM7Ki0-Mh7M 

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

 

Atividade: Dançando no banho. 

 

Recurso: Tablet, celular, computador, Tv e notebook. 

 

Estratégia: O adulto colocará o vídeo e irá incentivar a criança a fazer os 

movimentos do vídeo como se estivesse tomando banho, aprendendo e 

brincando como é gostoso tomar banho. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: O banho é um hábito essencial para acabar 

com germes e bactérias, ajudando na prevenção de doenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IM7Ki0-Mh7M


    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos.   

  
 
           Link da atividade: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dCu-CJYHQRk 

          Hábitos de higiene infantil - Fofossauros 

                                                                                       

          Atividade: Escovar os dentes.  

 
Recurso: Celular, computador ou televisão, escova e creme dental.  
 
 

Estratégia:  
O adulto irá assistir ao vídeo com a criança. Conversar sobre os hábitos 

de higiene reforçando a importância da higiene em nossas vidas, após 

convidar a criança para juntos escovarem os dentes, servindo de exemplo 

escove junto para que a criança observe e faça os mesmos movimentos 

de escovação, não esquecendo de acrescentar o lavar o rosto e pentear 

os cabelos, muito bom adquirir estes hábitos de forma divertida e 

prazerosa. 

Aproveita para registrar este momento tirando fotos e compartilhando no 

grupo, para que juntos possamos partilhar deste momento maravilhoso.  

 

 
 
Curiosidade sobre essa atividade: A proposta é orientar a criança sobre 
a importância de adquirir os hábitos de higiene e como é saudável para 
nossas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dCu-CJYHQRk


    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:25 /03/2021 SEMANA: 1 

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

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

 

 
Atividade: Escovando os dentes de um adulto. 

Recursos: Escova de dente, pasta de dente e um ambiente adequado para 

escovação 

Estratégia:  

Vamos brincar de dentista? Mesmo que a criança ainda não tenha visitado esse 

profissional, deixe que ela explore a boca de outra pessoa adulta. 

Instigue a criança a observar a cor do dente, o tamanho o céu da boca e a língua. 

A criança pode não conseguir enxergar direito a boca dela, isto trará segurança 

e a sensação de importância do momento, o adulto pode aos poucos introduzir 

o hábito da escovação na criança. 

              

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Proporcionar ao aluno conhecer e compreender a importância de uma boa 

higienização bucal. Criar hábitos de higienização na vida das crianças e praticar 

a autonomia. 

 


