
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

Nome do aluno:   Semana:32 

Professores: Celina Medeiros, Selma Lopes Santos,  
Eliana Paula Caleffi, Ana Paula Nascimento e Ana 
Lúcia Alexandre. 

Data:  

25.10.21 

Turma:  

Berçário II 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:  
“Corpo, Gestos E Movimentos”. 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM: (EIOCG04) 

- Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

Olá crianças! 

Esta semana vamos trabalhar um assunto muito importante na nossas vidas o 

tema é “Hábitos saudáveis”, para começar assista o vídeo com o link abaixo do 

“Ratinho Rá-Tim-bum”, com a música “Banho é Bom”. 

Em seguida vamos brincar de dar “Banho Na Boneca”, utilizaremos uma 

banheira ou bacia, sabonete, bucha de tomar banho e uma boneca (o). 

Esta brincadeira exercita o ato de criar bons hábitos de higiene nas crianças, 

pois é muito importante para nossa saúde. 

 
Link do vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M


 

https://www.facebook.com/alemdaalfabetizacao/photos/projeto-higiene-para-
todos-segmentosescolatema-higieneturmaprofessor-aper%C3%ADodo-

20/223260571204498/ 
 

 Música Banho é Bom (Castelo Rá-Tim-Bum)  

Tchau, preguiça! 
Tchau, sujeira! 

Adeus cheirinho de suor! 
Lava, lava, lava 
Lava, lava, lava 

Uma orelha, uma orelha 
Outro orelha, outra orelha 

Lava, lava, lava, lava 
Lava testa, bochecha 

Lava o queixo, lava coxa e lava até 
Meu pé, meu querido pé 

Que me aguenta o dia inteiro 
E o meu nariz, meu pescoço 

O meu tórax e o meu bumbum 
E também o fazedor de xixi 

La, la, laiá laiá, la 
Laiá la, la, la 

Laiá la, la, la, la, la, la 
Ainda não acabou não, vem cá, vem 

Vem! 
Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali 

Faz a volta e põe a roupa de paxá 
Banho é bom, banho é bom 

Banho é muito bom 
Agora acabou! 

https://www.letras.mus.br/castelo-ra-tim-bum/341299/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.letras.mus.br/castelo-ra-tim-bum/341299/


BANHO NA BONECA 
 

Vamos pegar uma banheira ou bacia o que tiver disponível colocar água, 
introduzir a boneca na banheira e utilizando uma bucha de banho e sabonete 
lavar os cabelos, orelhas, rosto, pés e mãos e todo o corpo. 
 
 

 

 
 

 

 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/pre-escola/banho-nas-

bonecas/2568 
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