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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Data: 18 de setembro de 2020. 

Professora: Raíne                     

Sala: Maternal I A           

 

Título da Atividade: Que capricho! 

 

Resumo:  

A limpeza do nosso corpo, bem como, do ambiente em que convivemos é de suma 

importância para a saúde. Diante destas informações, podemos refletir sobre a função das tias, 

Tânia, Sônia e Luciana que auxiliam no cuidado com o ambiente físico da creche e dos 

brinquedos que as crianças manuseiam.  

Vamos juntos, cuidar da higiene dos brinquedos em casa, buscando reproduzir a atividade que 

as tias da limpeza executam com tanta competência e carinho na creche. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC):  

(EI02EO01) e (EI02CG04). 

 

Preparação  

 

Materiais: 

Com água, sabão ou detergente (sob os cuidados de um adulto) vamos dar início à limpeza 

com empolgação. 

 

Execução: 

Inicialmente converse com a criança sobre as tias, Tânia, Luciana e Sônia, falando sobre a 

importância do trabalho delas com a limpeza na creche, na sequência questione se ela sabe 

como se faz a limpeza em casa e se considera que seja importante. Questione se a criança 

gostaria de higienizar os brinquedos para que fiquem limpinhos para as próximas brincadeiras 

disponibilizando produtos de limpeza, sob o olhar atento do responsável, para que a criança 

lave os brinquedos, enxague e os seque. Esta atividade deve ser conduzida de maneira lúdica. 

 

O que fazer durante?  
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Estimule a participação dela com entusiamo, elogie suas conquistas e reafirme sua confiança 

na capacidade dela, respeite suas escolhas e auxilie no que for necessário sem limitar sua 

capacidade. 

*Dica: Coloque uma canção infantil para tocar enquanto lavam os brinquedos, isso deixa o 

momento mais prazeroso e descontraído. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

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/ 

Sugestões de canções: https://www.youtube.com/watch?v=htAWzK2lZ_c 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 

https://www.youtube.com/watch?v=6rCGYVZ-eGM 

 

 

 

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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