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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 10/06/2020 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Cuidando do corpo com hidratação 

 

Objetivo de Desenvolvimento: 

● Demonstrar progressiva independência no cuidado de seu corpo (EI02CG04). 

 

Resumo: 

A atividade tem como finalidade de conscientizar a criança sobre a importância de 

tomar água para o melhor funcionamento do corpo, bem como para ajudar a combater 

doenças causadas por vírus gripais. 

 

 

 

 Materiais: 

- Copos de plástico ou alumínio para o consumo de água. 

 

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. 
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Observe Atentamente: 

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

realizar a atividade proposta); Observar se a criança demonstra aceitação em tomar a 

água e se possui interesse em segurar a caneca sozinha. 

 

O que fazer durante? 

1 – Em um ambiente tranquilo, sugira a criança que faça a escuta e a percepção ativa de 

seu próprio corpo, falando sobre a respiração; 

2 – Ofereça água em um copo de plástico ou alumínio com água para a criança e 

explique a importância de tomar água no dia a dia; 

3 – Tente deixar a criança manusear o copo sozinha para estimular sua própria 

autonomia. Lembre-se de colocar água aos poucos para não derramar ao virar a caneca. 

 

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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