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

Quinta-feira 12/08/2021
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-  Em um primeiro  momento  o  adulto  fará  uma roda de conversa,  apresentará  á
criança quais atividades no nosso cotidiano a água está presente, além de ser essencial á vida,
também usamos para tomar banho, escovar os dentes, lavar roupa, limpeza da casa, enfim de
diversas maneiras.

        

Atividade 2- No segundo momento será apresentado quais as características da água potável,
que ela não tem cheiro (inodora), não tem cor (incolor) e não tem gosto (insípida) . Exponha 3
recipientes com: água, suco (escolha o sabor), o último com água suja e explique á criança que a



água não tem cor, peça que observe o recipiente de suco, sua cor e experimente para sentir o
sabor,  também é importante  falar  sobre o cheiro  e  a  cor  da  água suja e  que não deve ser
consumida.

                                      

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. 


