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Terça-Feira 

Higiene Pessoal 

Apesar do maior incentivo nestes últimos meses, na verdade, desde os primeiros dias de vida, o 

asseio infantil é um dos cuidados básicos que devemos ter com a criança. Pois práticas diárias de higiene 

podem prevenir várias doenças e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida. 

 

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. Afinal, bons 

hábitos devem ser adotados desde sempre para evitar problemas futuros. 

 

Com ou sem pandemia, é imprescindível incentivar os filhos 

a lavar as mãos, tomar banho e escovar os dentes 

regularmente. Isto sempre explicando, em linguagem de 

fácil acesso à idade, a importância da prática e as possíveis 

consequências se não forem seguidas. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR 

Nome do aluno:  
  
  

Semana 18 

Professor: CLÁUDIA, DÉBORA, VALQUÍRIA,PATRÍCIA, ROBERTA, 
SILVIA, VANDERLENI E VERA. 

Data:  

20/07/2021 

Turma:  
Berçário II A 

Campos de Experiência:   
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
 



 
 

Semana 18 – referente 19 a 23 julho de 2021 

Atividade: Música – Comelon - canção do banho 

Em se tratando se nossas crianças, o assunto sobre higiene pessoal, adquire uma 

importância ainda maior. Pois, germes, vírus e bactérias são agentes causadores se 

diversas doenças e a única maneira de combatê-los a fim de garantir um 

desenvolvimento saudável é por meio da incorporação das práticas de higienização 

em suas rotinas. E um desses hábitos a criança irá aprender com essa atividade 

divertida. A família irá preparar um local com espaço adequado e confortável onde a 

criança irá assistir e ouvir a música “Canção do Banho” deixar a criança assistir no 

mínimo 2 vezes para aprender a cantar e dançar. Deixe a criança à vontade e ao 

término da música pergunte o que acontece na hora do banho. Pergunte também, 

quando a criança se banha como ela faz? 

Essa atividade possibilita o aprendizado do cuidado com o corpo. 

Link do vídeo: https://youtu.be/QIrqcQlZN9w   

  

Recurso: Vídeo 

 

 

Referências:  
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://www.youtube.com/watch?v=utxMq9s2Ys8 

https://br.pinterest.com/pin/440367669816253990/ 

https://youtu.be/QIrqcQlZN9w
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=utxMq9s2Ys8
https://br.pinterest.com/pin/440367669816253990/

