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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento   

Turma: Maternal II A Data: 03/07/2020 

Título da Atividades 05: Banhos com brinquedos 

 

Objetivos de Específicos: 

• Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. 

(EI03CG04) 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.  

(EI03EO03) 

• 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)  

 

Resumo:  

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

colocam os brinquedos na boca, e muitas vezes podem estar contaminados, ou até mesmo 

sujos. Por esse motivo a lavagens deles deve ser feita regularmente. A atividade consiste em 

lavar os brinquedos na hora do banho. 

 

Preparação: 

Providencie sabonetes, esponjas, toalhas para secar os brinquedos, bacias, banheiras ou vasilhas 

grandes que possam encher de água quente e com os brinquedos para ser lavados. A criança 

deverá estar com roupas para filmagens e fotos da atividade.   

 

Materiais 

Esponjas, toalhas, bacias, brinquedos, banheiras ou vasilhas. 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Espaços: 

Preparar um local onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está sendo 

passado ou mostrado (Chuveiro, banheira, ou vasilha com água quente).  

 

Tempo sugerido:  

Aproximadamente: 30 minutos. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para a Tia Laura 

no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Como a criança brinca ao lavar os brinquedos? Expressam suas sensações nos momentos 

brincadeira? Quais são os gestos, palavras e balbucios que expressam satisfação e bem-estar 

neste momento? Quais atitudes, valores e práticas de cuidados as crianças demonstram com os 

brinquedos e na conversa sobre esta experiência? Quais são as formas de interação com os 

brinquedos e quais os interesses manifestados durante a brincadeira?  

 

O que fazer durante? 

• Organize o local para ser realizado a atividade; 

• Possíveis falas que você pode falar neste momento: Vejam só! Os brinquedos estão sujos depois 

podemos brincarmos com elas. Olha estão ficando limpinhos… 

• Como o clima está fresco é importante que a água esteja quente e seja realizada em um local 

fechado; 
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Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br abas atividades  

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/

