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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 12/02/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Vamos lavar as mãos. 

 

Objetivos específicos:  

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.(EI02CG04); 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamento de si e dos objetos. (EI01ET04); 

• Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência.(EI03CG04). 

 

Proposta pedagógica: 

Diante o cenário que estamos vivendo atualmente é de grande importância lavar as 

mãos de forma correta e com frequência, uma vez que tal hábito é bastante eficaz na 

prevenção de muitas doenças, como pneumonia, conjuntivite, meningite, diarreias e 

Covid- 19. Não é por um acaso que está era uma das principais medidas recomendadas 

para se proteger e em 2008 foi criado o Dia Mundial de Lavar as Mãos, comemorado no 

dia 18 de outubro. 

 

Materiais:  

Sabonete, água e toalha ou outro material que familia tenha em casa. 
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Sugestões para as famílias: 

• Convide a criança  para abrir a torneira e iniciar o momento da lavagem das mãos; 

 • Possibilite que explorem este momento descobrindo que o sabão faz espuma, a força 

necessária que deverão empregar para abrir e fechar a torneira, o volume de água que 

sai da torneira, a temperatura, a sensação de molhado;  

• Fale algumas frases de incentivo como: Vamos abrir a torneira ? Como está a água? 

Fria, quente? Vamos colocar o sabão na mão e esfregar, o que acontece? 

 

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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