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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 05/05/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Dia Mundial da Higienização.   

 

Objetivos específicos: 

● Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06). 

● 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: 

Hoje, dia 05 de maio, comemora-se o “Dia Mundial da Higienização”, uma data para 

mobilizar as pessoas em todo o mundo, com o propósito de aumentar a adesão à higiene 

das mãos, como forma de prevenção contra doenças. 

São momentos cotidianos imprescindíveis que possibilitam a construção de hábitos, e, 

consequentemente, a promoção da saúde e bem estar. Por isso, iremos pôr em prática 

hoje, a higienização das mãos contínua.  

 

Materiais: 

- Itens de higienização (água, sabonete e tolha). 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela atividade deverá iniciar um diálogo com a criança sobre a 

importância da higienização das mãos e convidá-la para realizar essa prática de acordo 

com as condições que tiverem em casa. Apresente os itens de higienização, nomeando-

os durante a utilização bem como as suas ações como, por exemplo: a força necessária 

que é empregada para abrir e fechar a torneira, a sensação da temperatura da água, o 
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volume de água que sai da torneira ao fechar e abrir, assim como outras que irão 

acontecer no decorrer da proposta. 

Reforce para o pequeno que este momento deverá ocorrer diariamente para o combate 

ao coronavírus, bem como outras bactérias existentes no planeta. 

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

