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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 04/02/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Escolho me cuidar 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender (EI02EO04); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras (EI02CG01); 

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

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Embora o conjunto higiene e autocuidado pareçam simples, eles envolvem e ajudam a 

desenvolver habilidades cognitivas e de controle motor das crianças, além de estimular 

o desenvolvimento do amor próprio e da autoestima. Será através disso que iremos 

realizar a atividade de hoje, proporcionando momentos de cuidado e higiene com os 

pequenos. 

No primeiro momento, sugiro que escolham alguns cuidados/higiene (pentear o cabelo, 

escovar os dentes, passar hidratante, lavar as mãos etc.) e em seguida demonstrem no 

concreto para a criança como realizar os movimentos, reforçando o que está sendo feito 

e posteriormente permitam que a criança escolha qual dos cuidados ela irá reproduzir. 

 

Materiais: 

- Pente; 
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- Sabonete; 

- Hidratante; 

- Escova de dente; 

- Demais produtos à sua escolha. 

 

Sugestões para as famílias: 

Seja o maior exemplo de autocuidado, amor próprio e autoestima para a criança. 

Sempre a elogie depois de ter realizado os cuidados e estimule-a sempre a se cuidar. 

 

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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