
 
 
ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 
NOME DO ALUNO: DATA: 

14/05/2021 
SEMANA: 10 

PROFESSOR: Ida, Gislene, Juliana, Sandra, Sara e Stella. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 
 

ATIVIDADE: Tato – Mão na massa. 
 

ESTRATÉGIA: 
 
Depois de ter preparado as caixinhas de gelatina, normalmente e se quiser, você 
pode acrescentar alguma fruta também. 
Coloque em um pote grande, onde a criança possa colocar as mãos ou os pés 
com vontade para sentir a textura e a temperatura da gelatina. Deixe ela se 
divertir, se sujar é muito legal. 
Tire fotos da reação quando as crianças colocarem a mão ou os pés na 
gelatina.   

 
 
 
 

‘’Para o adulto que vai auxiliar na atividade: O que é o tato? O tato é o sentido 
responsável pela percepção do toque, estando relacionado, portanto, com a forma 
como sentimos o mundo em nossa volta. Diferentemente dos outros sentidos, ele não 
ocorre em uma região específica, sendo possível a percepção tátil por todo nosso 
corpo. É o sentido que faz possível conhecer e perceber a extensão, a temperatura, a 
forma, a consistência de algo ou de alguém, por meio do nosso próprio corpo, 
especificamente pelo contato com a pele.’’ 



 
ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

Nome do aluno:  Semana 10 
Professor: Edileuza, Helena, Naile, Fabricia, 
Mônica, Loriane 

Data: 14/05/2021 Turma: 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

Música Lava mão 
Estratégias: Assistir o vídeo cantando a música “Lava mão”. Explicar 

para a criança que as mãos devem ser lavadas com frequência, “depois de 
brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na 
mamadeira”, também depois de ir ao banheiro, depois de assoar o nariz, tossir, 
espirrar etc. como diz a música “a doença vai embora junto com a sujeira, 
vermes, bactérias, mando embora embaixo da torneira”. Dessa forma, lavar as 
mãos é importante para se proteger de doenças. Em seguida, realizar com a 
criança os onze passos para lavar as mãos, seguir a imagem. 

 Ensinar a criança a desenvolver hábitos de higiene e cuidado com o 
corpo, estimular a prevenção de doenças, por meio da higiene das mãos. 

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qbWd66utca0 
 

 
Fonte: https://www.mdsaude.com/doencas-infecciosas/lavar-as-maos/ 

 


