
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Sexta feira, 18 de setembro de 2020  

Título da atividade: Vamos deixar limpinho 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

do lado) e temporais antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo:  

No dia de hoje iremos conhecer mais perto a função das tias da limpeza. Uma função 

muito importante, são elas que deixam nossa creche sempre limpinha e organizada para 

que todos possamos brincar e aprender em um espaço bem gostoso.  

A equipe da limpeza é formada pela tia Tânia, tia Luciana e a tia Sônia. Elas trabalham 

com muito amor e carinho para as nossas crianças e para a creche. 

      Tia Luciana                          Tia Tânia 

    

 

 

Entre tantas formas de limpeza exercida aqui na creche, umas das funções delas é a 

limpeza e higienização dos brinquedos das crianças, elas lavam semanalmente e fazem 

um rodízio entre os brinquedos para essa limpeza acontecer de forma eficaz. 



E no dia de hoje faremos o mesmo em nossas casas, permitiremos que as crianças façam 

a limpeza e higienização dos seus próprios brinquedos. Para isso, disponibilize uma 

bacia com água ou um paninho e incentive a criança a realizar essa limpeza e 

organização de seus brinquedos. 

ATENÇÃO: 

- CUIDADO COM PRODUTOS QUÍMICOS, FAÇAM A HIGIENIZAÇÃO APENAS 

COM ÁGUA, OU COM O USO DE SABONETE. 

- NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA COM ÁGUA. 

      

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Brinquedos; 

- Água; 

- Paninho. 

 

Espaços:  

Sugiro que façam a higienização em um local espaçoso e que não tenha problemas em 

molhar. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Como reagiu em ter que lavar seus próprios brinquedos? 

- Lembrou-se das tias da limpeza? 

 



O que fazer durante? 

- Fale da importância em cuidar e manter limpos os brinquedos; 

- Fale sobre a importância da função das tias da limpeza; 

- Auxilie na limpeza, porém permita que a criança adquira esse hábito de cuidado com 

suas coisas. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

