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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 09/06/2020 (terça-feira) 

Título da Atividade 02: Aprendendo a lavar as mãos 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06); 

● 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 bem-estar (EI01CG04). 

 

Resumo: 

A atividade consiste em ensinar a criança a lavar a mão sozinha, para se proteger dos 

diversos vírus existentes no mundo, estimulando assim a própria higiene e protegendo 

as pessoas da comunidade. 

 

 

 

 Materiais: 

- Água; 

- Sabonete; 

- Toalha. 
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do Whatsapp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Observar a relação da criança com o adulto (Como a criança reage ao ser convidada a 

realizar a atividade proposta? Demonstra interesse?); Observar como explora os 

movimentos de abrir e fechar a torneira, de manusear o sabonete, além de como percebe 

as cores, o cheiro, a textura, a espuma, a água fria ou morna, etc. 

 

O que fazer durante? 

1 – Inicie um diálogo com a criança, explicando a importância de lavar as mãos. Em 

seguida, explique que nesta atividade irá cuidar de sua própria higiene e do cuidado de 

seu próprio corpo, lavando as mãos; 

2 – Aproxime os materiais de higiene e mostre o sabonete e a toalha que a criança irá 

utilizar. Aos poucos nomeie os objetos com a criança: a torneira, a pia, o sabonete, a 

água; 

3 – Convide a criança para abrir a torneira e iniciar o movimento de lavagem das mãos; 

4 – Possibilite que explore este momento descobrindo que o sabão faz espuma. 

Potencialize esse momento e fortaleça a interação com a criança, envolvendo-a na 

brincadeira, para que possam experimentar as possibilidades corporais de cuidados de 

si; 

5 – Explique para a criança que será a hora de enxaguar as mãos e que em seguida, irá 

utilizar a toalha para se secar; 

6 – Faça com a criança o processo de organização, indicando o fechamento da torneira e 

guardar o sabonete. 
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Observação: Adapte a atividade de acordo com a necessidade da criança, por exemplo, 

pegar no colo e auxiliar na brincadeira. 

 

Links importantes: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

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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