
    

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, ROSELI TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro, o nós 

  
 
 LINK DA ATIVIDADE 

 https://youtu.be/CaTXgmHyMSk 

Palavra Cantada | Lavar as Mãos 

https://youtu.be/krSDE0_KBMs 

Dicas de saúde: você sabe lavar as mãos corretamente? 

 

                                            

Atividade: Vamos lavar nossas mãozinhas.   

 

Assistir aos 2 vídeos sobre a importância de higienizar as mãos, uma canção da 

palavra cantada e o outro como lavar as mãos corretamente. 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet, sabonete, água e toalha.  

Estratégia:  

 Música “lavar as mãos “Palavra Cantada- Lavar as mãos” e Dicas de saúde, 

como lavar as mãos corretamente. 

O adulto irá assistir aos 2 vídeos junto com a criança, cantando a música com a 

criança e ensinar como se deve lava as mãos corretamente. 

Tirar foto ou gravar um vídeo e enviar para o grupo. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade a importância e a conscientização de 

higienizar as mãos, pois devido ao coronavírus, este hábito tem que ser 

constante, ensinando as crianças como lavar corretamente. 

 

 

 

https://youtu.be/CaTXgmHyMSk
https://youtu.be/krSDE0_KBMs


 
 
 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Raquel, Jacqueline, Merivania. TURMA: 
Maternal B 

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

   
 
 LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/oV5FtmEX_tk 

Turminha da Liberdade – Higiene. 

 

Atividade:   

A importância da higiene todos os dias. 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet. 

 

 

Estratégia: 

O adulto irá apresentar o vídeo para criança “Higiene” – Turminha da liberdade. 

Em seguida conversar com a criança sobre os cuidados de higiene e a 

importância deles no nosso dia. 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é fazer com que as crianças de uma forma lúdica e prazerosa 

aprendam os hábitos e práticas de higiene, incentivando-as a conhecer e a 

cuidar do próprio corpo. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oV5FtmEX_tk

