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Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 10/06/2020 

Título da Atividade: Lavando as mãos 

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*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 de seu bem-estar (EI01CG04); 

*Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura (EI01ET01);   

É de extrema importância a higienização nas mãos dos bebês frequentemente, afinal eles 

levam as mãos na boca o tempo todo. Por isso hoje iremos fortalecer este hábito tão 

importante, juntamente com toda a família.  

 

Resumo 
O adulto mediador irá cantar a música “O sapo lavou a mão” com o bebê duas vezes, que 

é o tempo aproximadamente que irá levar para realizar a limpeza completa das mãos.  

  

Materiais: 

● Bacia com água (se estiver frio a água pode ser morna); 
● Sabonete. 

 

Espaço:  

Para esta atividade o espaço precisa ser em lugares que podem ser molhados, como 

banheiro ou em uma área aberta.  

 

Tempo sugerido:  

20 minutos. 
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Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Em todas a atividades em que se utiliza água, os responsáveis precisam ter um cuidado 

extra, pois há riscos de afogamento. Também é importante, não deixar a criança levar as 

mãos nos olhos enquanto estiver ensaboada.    

 

O que fazer durante: 

Com o bebê sentado próximo a uma bacia, apresente a água, deixe que ele explore durante 

um tempo, em seguida passe o sabão nas mãos dele, incentivando a percepção de 

diferentes sensações.   

A música “o sapo lavou a mão” será cantada duas vezes pelo a adulto que estiver 

realizando a atividade, pois é o tempo que leva para praticar a limpeza das palmas, costas 

das mãos, unhas, dedos e punhos.  

O sapo lavou a mão! 

O sapo lavou a mão; 

Com água e muito sabão; 

Criança com a mão limpinha; 

Não vai pegar bichinho não; 

Bichinho não! 

 

Links importantes: 

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

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

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Música “O sapo lavou a mão”:  https://www.youtube.com/watch?v=cKsnU4UhWxk 
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