
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 32 

Professor: Aurileide, Franceli, Geanne, Marina, Renilda. Data: 25/10/2021 Turma: BIA 

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

      TEMA: Planeta das Experiências 

      ATIVIDADE: A CENTOPEIA. 

Olá turminha, tudo bem? Espero que sim! Na aula de hoje, vamos falar de um bichinho que contém muitas 

perninhas: A centopeia. 

        Hoje vamos conhecer através de uma música: A Zeropeia - A Centopeia [com Regina Souza]  

https://www.youtube.com/watch?v=XyLEzAroGXc&t=74s  
 
       A centopeia ela tem muitas perninhas e quer sapatos novos bem baratos. Será que ela vai conseguir? 

Em seguida, sugerimos uma nova experiência que é confeccionar uma Centopeia, propomos a 

manipulação de matérias diferentes e estimular a imaginação durante e depois do processo de montagem 

do brinquedo.  

       Vamos precisar de uma caixa vazia de ovos. Com ajuda de um adulto, você irá recortar uma fileira da 

caixa, pintar e fazer seu rostinho da forma que desejar, e estimule a imaginação da criança brincando pelo 

quintal ou nos cômodos da casa.                                                                                                                                

                                                                                                                    Música: A Zeropeia - A Centopeia   

         

      
        Como fazer a centopeia com a caixa de ovos. 

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

Se possível não esqueça de enviar fotos ou vídeos da atividade no grupo do WhatsApp da sua sala. 

https://www.youtube.com/watch?v=XyLEzAroGXc&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=NlejhTMrFAg
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Tema: Planeta das experiências. 

Atividade: A magia da higiene. 

  

 

 

 

 

Acesse : https://www.youtube.com/watch?v=gyJ8zyPhpqY&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias 

Após assistir ao vídeo vamos fazer uma atividade. 

 

 

 

 

 

Para essa atividade é importante que os pais apoiem e ensinem a criança  a  responsabilizar- se pela 

sua própria  higiene, criando desde cedo rotinas e promovendo gradualmente a autonomia nos seus 

cuidados pessoais  de  higiene e  saúde .  Para essa atividade, você irá precisar de um prato branco ou de 

fundo claro, orégano, água e sabão. 

1º Separe o prato. 

Este prato representa o mundo. É importante começar a atividade falando para as crianças que o 

mundo é gigante. 

 Pediremos aos pais que assistam com as crianças o link da história: A Estrelinha que não gostava de tomar 

banho.  

https://www.youtube.com/watch?v=gyJ8zyPhpqY&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias


 
2º Coloque a água. 

Coloque água até a beirada do prato. A água representa o ar que nós respiramos. 

3º Coloque o orégano no prato. 

Derrame o orégano na água, é importante que ele fique espalhado. Os pontinhos verdes são os vírus 

que estão no ar, nos objetos e nas mãos. Molhe o dedo dele na torneira. Então, peça para que encoste o 

dedo na água do prato. O orégano vai todo para a ponta do dedo. Isso acontece quando usamos apenas a 

água para lavar as mãos, os vírus não vão embora, igual ele está vendo, por isso é necessário utilizar o sabão. 

4º Adicione o sabão 

Coloque sabão um pouco de sabão no dedo dele. Apenas o sabão é responsável por mandar os vírus 

embora. 

5ª Peça para ele encostar o dedo na água. 

Ao encostar o dedo com sabão na água, o orégano que está no prato irá para as bordas, longe do 

dedo. Isso pode ser usado para explicar que quando usamos sabão, os vírus também se afastam e morrem. 

Isso mostra que apenas o sabão é eficaz para nos proteger contra eles. Com isso, os pequenos vão entender 

a importância de se manter hábitos de higiene. Enfatize que atualmente com o Corona vírus, é necessário 

dobrar o número de vezes em que se lava as mãos. 

 Contribuições de didáticas: Aguçar a imaginação e curiosidade da criança para estimular o aprendizado de 

novas experiências e novos hábitos de higiene. Valorizar a cooperação da família nas atividades realizadas 

como forma de aprendizagem. 

https://friminho.com.br/atividade/experiencias-sobre-higiene 

 

Compartilhem esse momento conosco!!! 

 

https://friminho.com.br/atividade/experiencias-sobre-higiene

