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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 25/09/2020 

Título da Atividade: Conscientização dos hábitos de higiene.  

 

Objetivos 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 do seu bem-estar (EI01CG04); 

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

descobertas (EI01ET03). 

Resumo: 

Para manter a saúde em dia, o hábito de tomar banho, escovar os dentes, conservar as mãos 

limpas e as unhas cortadas é fundamental. Estas são regras simples, mas que precisam ser 

lembradas sempre para evitar problemas como gripe, verminose e infecção intestinal. 

Por isso hoje nós iremos trabalhar  a questão higiene pessoal com nossos pequenos. Sendo assim 

o adulto mediador irá escolher um ato de higiene pessoal para realizar com seu pequeno. Dentre 

os que serão citados abaixo:  

• Lavar as mãos. Lavar sempre as mãos é, sem dúvida, o principal ponto quando falamos 

de higiene, seja a higiene das crianças, seja a dos adultos; 

• Cortar as unhas; 

• Tomar banho; 

• Escovar os dentes; 

• Vestir roupas limpas. 

 

Preparação: 

Materiais: 
• Utensílios de higiene de acordo com a escolha da família.  

 

Espaços:  
Como esta atividade ficará a critério do adulto mediador, o ambiente será de acordo com o ato 

de higiene escolhido.  

 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 
Observe como será a reação ao da criança durante o ato de higiene? 

Será que a crinça ja vai querer mexer no material que será oferecido ou apresentará receio? 

 

O que fazer durante? 
Escolha um dever de higiene pessoal, leve a criança para um ambiente que tenha relação com o dever 

escolhido, exemplo se escolher escovar os dentes realize a atividade o banheiro.  

Reforce com a criança através de um dialogo, a importancia dos demais deveres de higiente pessoal, 

afinal quanto mais cedo começar  a ensinar mais facil será a assimilação e consequente a reprodução 

desses atos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante:  

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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