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Título da atividade: Um dever importante! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo (EI02CG05); 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender (EI02EO04). 

 

Resumo:  

As crianças têm direitos que por lei são assegurados e também, tem deveres importantes 

para a construção de sua própria identidade e devem ser praticados visando novas 

aprendizagens. Entre eles está o cuidado de si e sua higiene pessoal, o que será base 

para o desenvolvimento da atividade de hoje. 

  

Preparação 

Materiais: 

Os produtos a serem utilizados estão ligados à escolha da atitude a ser desenvolvida 

pela criança, sendo assim não poderá ser predefinido. 

  

Espaços:  

O banheiro seria o ambiente mais propício ao desenvolvimento da atividade, porém, 

esteja à vontade para escolher o melhor espaço entre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido: 

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


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

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 10 

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 compreende e fala sobre a necessidade da higiene pessoal, bem como, 

interage oralmente durante o desenvolvimento da atividade, se apresenta habilidade ao 

manusear os produtos a serem utilizados e se demonstra conhecer suas funções. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente, fale sobre a importância do cuidado com a higiene e de ser desenvolvido 

pela própria criança, dando espaço para que ela interaja oralmente. Proponha a escolha 

de um cuidado a ser realizado pelo adulto mediador e pela criança, como por exemplo, 

escovarem os dentes juntos, passar creme ou protetor, pentear os cabelos, entre outros 

cuidados que a criança seja capaz de realizar em si mesma. 

Elogie o desenvolvimento da atitude de cuidado por parte da criança, isso faz que ela 

confie em sua capacidade, além de despertar o interesse pelo cuidado de si, estimulando 

a autonomia e impulsionando novas aprendizagens. 

 

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 para ouvir enquanto desenvolvem a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M 

https://www.youtube.com/watch?v=WkC8BMxIWFk 

https://www.youtube.com/watch?v=v7pxOOZq0Cg 

https://www.youtube.com/watch?v=dCu-CJYHQRk  
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https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M
https://www.youtube.com/watch?v=WkC8BMxIWFk
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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 

 


