
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/10/2021 SEMANA: 32 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 

Souza, Thaisa L. de O. Gonçalves, Rodrigo G. Silva 

TURMA:MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós 

Corpo, Gestos  e Movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI02EO01)  

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

(EI02CG04)  

Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

 

Olá turminha do maternal ! 

 

Durante esta semana iremos falar um pouco sobre os 

hábitos saudáveis. 

A partir do momento em que os pequenos têm 

consciência do corpo, passam a cuidar dele. A criança 

passa a compreender, aos poucos, que quando se 

alimenta cuida da parte de dentro corpo: deixando-o mais forte e disposto para 

as brincadeiras, além de resistente a eventuais doenças. Quando ela cuida da 

higiene pessoal – lava as mãos, toma banho, escova os dentes, penteia o 

cabelo, cuida da parte externa do corpo. E contribuir para a 

prevenção de doenças, a higiene pessoal aumenta o bem-

estar e a ajuda a viver em comunidade. 

Vamos nos cuidar e prevenir doenças. 

 

Vamos assistir uma das aventuras de Elmo. (Vila Sésamo) 



 

Você sabe por que é importante lavar as 

mãos? Elmo vai se aventurar dentro de 

um microscópio e aprender que lavando 

as mãos ele fica livre de toda a sujeira. 

Quando suas mãos estão sujas, muitos 

germes e doenças podem entrar no seu 

corpo e fazer muito mal. Vamos ajudar o 

Elmo e aprender a ficar com as mãos cheirosas e limpinhas? 

 

Sésamo: Vamos Brincar | Tchau Sujeira! 

https://www.youtube.com/watch?v=-7um66F4AoI 

 

Lavar as mãos é super importante!!! 

 

Agora vamos pintar o desenho bem bonito e com a ajuda de um adulto, 

recortar e colar as partes do desenho. Iremos descobrir que devemos lavar as 

mãos, mas também utilizamos álcool para os bichinhos saírem correndo. 

 

Obs: As atividades impressas  podem  ser retiradas na escola. Ligue e agende 

um horário para retirada. 
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