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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 12/03/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 10: Deixando tudo limpinho.   

 

Objetivos específicos: 

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

temperatura) (EI01ET01);  

● Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o mundo físico (EI01ET02);  

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03).  

 

Proposta pedagógica: 

A lavagem e a higienização dos brinquedos são extremamente importantes, pois as 

crianças, principalmente os bebês, colocam a boca em tudo o que está em seu alcance.  

Os brinquedos são parte importante no desenvolvimento das crianças e precisam de 

cuidados para não se tornarem fontes de doenças. Devido à pandemia de coronavírus, os 

pais devem redobrar a atenção.  

Sendo assim a proposta de hoje será deixar os brinquedos que a criança tem maior 

contato bem limpinhos, favorecendo uma divertida experiência permitindo que a criança 

participe do momento da higienização.  

 

Materiais: 

- Brinquedo mais utilizado pela criança; 

-Balde, ou bacia, ou pote. 

-Utensílios para higienização como água (pode ser morna), sabão (ou sabonete), bucha, 

entre outros.  
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Sugestões para as famílias: 

Deixe previamente separado os materiais que serão utilizados durante a realização da 

atividade.   

Comece explicando para a criança da importância de sempre higienizar os brinquedos, 

após o uso ou quando caem no chão, pois podem estarem contaminados pelo 

coronavírus.  

Em seguida incentive a criança a colocar os brinquedos dentro da água, permita que a 

ela coloque a mãozinha dentro da água, depois deste primeiro contato entregue a bucha 

com o sabão e incentive-a a exploração para que assim ela perceba a espuma (cuidado 

para que o são não seja levado até a boca).  

Esta experiencia além de deixar tudo limpinho, irá permitir que a criança sinta 

diferentes sensações e assim realize suas descobertas.  

*Atenção: Mesmo que a quantidade de água utilizada seja pequena, é fundamental que o 

cuidado seja redobrado pois, há riscos de afogamento.  

 

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 
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