
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professor: Franceli, Geanne, Marina, Miriam, Renilda, 

Roseli. 

Data: 27/04/2021 Turma: BI A 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 
 

TEMA: HIGIENE PESSOAL E SAÚDE 

ATIVIDADE: BRINCANDO DE BANHO 

                                                           Olá, famílias! 

Sabemos que a higiene é muito importante para termos uma boa saúde e estes cuidados iniciados 

ainda na infância, são importantes para a formação de adultos conscientes e para a compreensão 

da necessidade de manter a prática por toda a vida. Portanto ao terem assistido ao vídeo de 

segunda-feira disponibilizem os recursos como: uma boneca ou um boneco, toalhas, sabonete, 

banheira ou vasilha grande que sirva de banheira para o boneco. Logo após disponha a banheira 

ou bacia e convide o bebê para que participe, através da observação de cada etapa da atividade. 

Explique a proposta de dar banho no boneco, falando sobre a sua importância e incentive-o a 

explorar livremente os materiais (sabonete, shampoo, toalha, boneco) e vá nomeando os 

elementos. 

     

 

                               

                        

 

 

 

 

Compartilhe conosco esse momento através de foto ou vídeo. 

 

    



 
     

ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS.  

Nome do aluno:  Semana 8 

Professor: Adriana, Andreia, Deise,Elva, Lucimar S., 

Lucimara, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e 
Yolanda. 

Data: 27/04/2021  Turma: BIB e 

BIC 

Campo de Experiência: Corpo, Gesto e Movimento. 

 

Tema Higiene pessoal e saúde 

Atividade: Banho bom. 

 

    Que tal colocar uma musiquinha animada no momento do banho? 

https://youtu.be/31iBxkTTAfc   

 

 

 

 

 

 

 

No momento do banho, coloque o vídeo e estimule a criança a reproduzir os gestos referentes à 

canção, imitando, dançando. Depois de ter apresentado a música e demonstrado os gestos para 

ela, estimule a cantar e se movimentar imitando o adulto ou movimentando-se livremente criando 

gestos e acompanhando o ritmo da canção.  

IMPORTANTE: Não é necessário compartilhar fotos do momento do banho, mas relate 

ou faça um vídeo após esse momento da criança reproduzindo os movimentos da 

música. 

https://youtu.be/31iBxkTTAfc

