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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 04/02/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Cuidando de mim.    

 

Objetivos específicos: 

 Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos (EI01EO03); 

 Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05); 

 Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar (EI01CG04). 

 

Proposta pedagógica: 

Os hábitos de higiene pessoal são imprescindíveis para adultos e crianças, pois é um 

tema que envolve a saúde. Está comprovado que as pequenas ações que constituem a 

higiene pessoal evitam doenças causadas por vírus e bactérias. Dessa maneira, os riscos 

de contrair doenças diminuem. 

Por isso hoje nós iremos realizar com os nossos pequenos um hábito de higiene da 

escolha da família, falando para a criança da sua importância.  

 

Materiais: 

- Utensílios que forem ser utilizados durante o processo de higienização. 

 

Sugestões para as famílias: 

Comece a atividade explicando para a criança sobre a importância de cuidarmos do 

nosso corpo.  

Escolha uma ação que envolva a higiene pessoal da criança, podendo ser cortar as 

unhas, pentear os cabelos, higienização bucal, entre outros.  
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Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 
 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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