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Título da atividade: Cuidado especial. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO01); 

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

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

O exemplo é uma das ferramentas estimuladoras mais importantes no desenvolvimento 

da criança, sendo assim, esta atividade visa estimular a reprodução dos cuidados que as 

crianças recebem em bonecas ou bonecos. Praticando a empatia e aprendendo a cuidar 

de si ao passo que cuida do outro. 

 

Preparação 

Materiais: 

Nesta atividade, serão necessários produtos de higiene pessoal como, sabonete, água, 

lenço, toalha, dentre outros que tenha disponível em casa e uma boneca, boneco ou 

ursinho para ser cuidado e limpo. 

 

Espaços:  

A atividade pode ser realizada em qualquer ambiente doméstico, esteja à vontade para 

escolher o que melhor aconchegar toda a família. Seria interessante a escolha de um 

local onde seja possível que a criança cuide e limpe o ursinho, boneco ou boneca, com 

liberdade sem receio em molhar móveis ou esbarrar em algum objeto. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra interesse em cuidar e em como executa esse cuidado, a 

tendência nessa fase do desenvolvimento é reproduzir atitudes das pessoas que cuidam 

dela. Esteja atento à maneira que a criança expressa e nomeia seus sentimentos e 

opiniões e se o faz através da fala. 

 

O que fazer durante?  

Pegue o brinquedo e fale sobre a importância da limpeza indicando que o objeto está 

sujinho e precisando de cuidados. A partir desse momento ofereça ajuda e materiais de 

higiene para que a criança demonstre e desenvolva autonomia em relação aos cuidados 

que estará destinando ao brinquedo. Estimule-a com elogios e afirme através da fala 

como está sendo visível a melhora da boneca, boneco ou ursinho depois daqueles 

cuidados, enfatizando a importância deles estarem sendo executados com carinho. 

Durante a atividade, faz-se de suma importância atenção do adulto ao manuseio dos 

materiais de higiene por parte da criança, ela pode tentar levá-los a boca causando risco 

à saúde. 

 

Links importantes: 

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

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

 


