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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data: 10/06/2020 

Título da Atividades 03: Banho nos brinquedos. 

 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação.(EI03EO03); 

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

( EI03CG04); 

 Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamento de si e dos objetos (EI01ET04); 

 

Resumo: 

Nessa  atividade consiste em banhar os brinquedos, se possível, pela criança com a ajuda de 

um adulto. Para realizar a atividade a criança escolherá um brinquedos para ser lavado como 

por exemplo; boneca, carrinhos, bola, blocos de encaixe etc. 

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

vasilhas grandes que possam comportá-los.  

 

Preparação: 

 

Materiais: 
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Brinquedos diversos como boneca, carrinho, bola, blocos de encaixe e etc., sabão ou 

sabonetes, brinquedos de banho, esponjas, toalhas pequenas, banheiras ou vasilhas grandes 

que sirvam de banheira para os brinquedos das crianças.  

 

Espaços: 

Organizem um espaço disponível para brincadeira como: varanda, quintal ou garagem e que 

atenda às necessidades da criança referentes à segurança e comodidade. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 40 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, ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de brincar em banhar os brinquedos? Expressam 

suas sensações no momento da brincadeira? Com que forma manuseia os brinquedos e 

espojas e sabão? Demonstra interesse ou desanimo em participar da atividade?  

 

O que fazer durante? 

Disponha as banheiras ou as bacias e  brinquedos e convide a criança para a brincadeira. 

Explique a proposta de dar banho nos bonecos e incentive-os a explorar livremente os 

materiais disponíveis (sabonetes, esponjas, brinquedos de banho) e vá nomeando os 

elementos. Observe como as crianças comunicam suas descobertas e interagem durane a 

exploração no momento.  

 

Links importantes: 

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