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Berçário II A e II B
Olá Famílias! Bom dia! Esperamos que estejam todos bem!

Quarta-feira 11/08/2021
Tema: HIGIENE, SAÚDE E CONSUMO CONSCIENTE

Os hábitos de higiene devem ser ensinados ás crianças desde cedo, a fim de desenvolver a
conscientização e adquiram autonomia para cuidar do próprio corpo de forma a promover sua
saúde e autoestima.
Tratar da higiene e saúde possibilita a garantia de uma aprendizagem efetiva e transformadora de
atitudes e hábitos.
Simultaneamente,  mediante  as  propostas  oferecidas,  estaremos  possibilitando  ás  crianças
conhecimentos sobre os impactos trazidos pelo consumo, estimulando atitudes conscientes sobre
como evitar o desperdício de água. 

Atividade 1-  Vídeo da história do Elefante que não sabia de escovar os dentes (João Luiz do
Couto  Giostri),  link:  https://www.youtube.com/watch?v=25OYIYsbRDY.  Após  assistir  ao  vídeo
questione a criança sobre os personagens que aparecem na história, em qual local o elefante
sentia dor?

 
Atividade 2- Ao término da primeira atividade confeccione uma boca de papelão, peça á criança
para pintá-la e em seguida cole os dentes, que podem ser confeccionados com folha de sulfite,
papelão (branco) ou caixa de ovo. Para colar use a cola caseira, a receita é a seguinte: 

Ingredientes: 2 xícaras (chá) de água;

                      2colheres (sopa) de farinha de trigo.

Modo de Preparo: Coloque 1 xícara e meia de água para ferver. Dissolva as 2 colheres de farinha
de trigo em meia xícara de água fria e misture á água fervente mexendo até engrossar.

https://www.youtube.com/watch?v=25OYIYsbRDY


Pedimos por gentileza se possível que incluam devolutiva destas atividades, pode ser por meio
de fotos ou relato desses momentos na página do Berçário II. Sua participação é muito importante
para nós professoras.

  

Desde já agradecemos a colaboração de todos e um abraço carinhoso de todas as professoras. 


