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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 24/09/2020 

Título da Atividade: Bons hábitos de higiene pessoal. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01);  

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

 Participar do cuidado do seu corpo e da prromoção do seu bem-estar (EI01CG04). 

 

Resumo: 

É dever de toda criança tomar banho e escovar os dentes todos os dias e para manter a boa 

saúde dos pequenos, é necessário desenvolver bons hábitos de higiene pessoal desde cedo. 

Isso ajuda muito na prevenção de várias doenças, por isso o banho das crianças e a 

escovação são tão importantes. Esses hábitos são essenciais para acabar com germes e 

bactérias. Que tal aproveitar o calor e tomar um banho refrescante e divertido! Ou até mesmo 

realizar o processo de escovação! 

Nesta atividade a criança irá brincar de tomar banho ou escovar os dentes, para compreender a 

importância da higiene pessoal. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Toalha, sabonete infantil, roupas de banho (maiôs, sungas), mangueira, chuveirão, baldes, 

bacias, esponja, potes ou garrafas pet, escova e pasta de dente. 

 

Espaços: 

Indicam-se locais em áreas externas para realizar o banho ou banheiro para a escovação. 
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

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

interesse em participar da atividade?  Como a criança explora os objetos? Consegue 

identificar os objetos? Compreende a importância de tomar banho ou escovar os dentes todos 

os dias? 

 

O que fazer durante? 

1. Escolha uma das atividades e dialogue com a criança sobre a importância de se tomar 

banho ou escovar os dentes todos os dias. 

2. Organize um espaço, com chuveirão, toalha, esponja e sabonete infantil. Caso não haja 

chuveiro disponível, poderão ser usados pequenos baldes, mangueira, bacias, garrafas pet 

furadinhas, dentre outros. Se escolher por escovar os dentes, leve a criança até o banheiro. 

3. Deixe a criança brincar com a água livremente ou explorar a escova e incentive-a a 

tomar banho, se enxugar e se trocar ou escovar os dentes sozinho para trabalhar sua 

autonomia. Caso o pequeno não consiga ajude-o. 
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Link importante:  

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

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

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

 


