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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 09/06/2020 

Título da Atividade: Higienização das mãos é prevenção. 

 

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); 

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

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

 A importância de cuidados básicos de higiene pessoal ajuda no combate à disseminação não 

só apenas do coronavírus, mas sim de vários outros vírus, germes e até bactérias. Lavar as 

mãos pode ser uma das melhores formas para conscientizar a população e a família. Deste 

modo, nesta atividade a família incentivará a criança a lavar bem as mãos dialogando sobre a 

importância desta ação.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Água corrente, Sabão/ detergente, pia/tanque, papel toalha/ toalha de uso pessoal, tinta guache 

ou qualquer outro material que possa sujar as mãos da criança. 

 

Espaços: 

Banheiro, tanque ou qualquer outro lugar que tenha torneira. 
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 minutos. 

 

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: 

Quais ações e reações da criança em relação a tudo o que está sendo explorado? Após sujar as 

mãos consegue lavar da maneira correta? Compreende a importância de manter as mãos 

limpas? Consegue prestar atenção enquanto o adulto explica a importância da higienização? 

 

O que fazer durante? 

1. Dialogue com a criança sobre a importância da higienização das mãos. 

2. Deixe-a sujar suas mãos com tinta guache ou qualquer outro material que a família 

sugerir permitindo sua exploração. 

3. Incentive a criança a lavar as mãos quantas vezes forem necessárias. 
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Link importante: 

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

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

 

 

 

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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