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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)       19/07/2021  a 23/07/2021 
 

 

TEMA: HÁBITOS DE HIGIÊNE. 

Olá queridos familiares nesta semana vamos conhecer os hábitos de higiene. 

Estamos caminhando para o encerramento deste primeiro semestre. Pedimos, a gentileza, de 

trazerem as atividades para a escola para a organização e fechamento deste período. Seguem algumas 

orientações importantes: 

Coloquem sempre o NOME da criança nas folhas de atividades. (se possível, em letra maiúscula). 

✓ Vocês também poderão registrar esse momento compartilhando as fotos no Facebook da 

escola (grupo privado de pais – Infantil III); 

✓ Caso a família precise das impressões e materiais para a realização das atividades, é possível 

ligar na escola (3236-4071) e agendar previamente a retirada desses materiais. 

✓ Estamos encerrando este primeiro semestre do ano letivo e precisamos da devolutiva das 

atividades.   

✓ As atividades podem ser devolvidas na escola de segunda à sexta-feira das 07h30 às 17h30. 

 

  DICAS DA SEMANA:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Aproveitem esse tempo em família!! Bons Estudos!       
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)       19/07/2021  a 23/07/2021 

 

ATIVIDADE 1:  LAVAR AS MÃOS - VÍDEO. 

Assista com a criança o vídeo abaixo. Converse com ela sobre as diversas situações em que devemos lavar 

as mãos. Segue a letra da música de “Arnaldo Antunes” – episódio da TV Cultura.  

 

Uma 

Lava outra, lava uma 

Lava outra, lava uma mão 

Lava outra mão, lava uma mão 

Lava outra mão 

Lava uma 

Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira 

Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira 

Lava uma (mão), lava outra (mão) 

Lava uma, lava outra (mão) 

Lava uma.” 

https://www.youtube.com/watch?v=qbWd66utca0 

 

 

 

ATIVIDADE 2:  COMO LAVAR AS MÃOS? 

Um hábito de extrema importância é 

lavar as mãos! Essa atividade parece 

simples, mas existe uma maneira 

correta de higienizar as mãos para 

evitar doenças. Observem a figura e 

façam os gestos. Em seguida, leve a 

criança até um lavatório e coloquem 

juntos em prática essa atividade:  

 

 

 

 

ÁREA: Ciências Naturais              Eixo: Ser humano e qualidade de vida 

OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a partir da 

necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo. 

CONTEÚDO:.Higiene pessoal. 
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ATIVIDADE 3:  EXPERIÊNCIA LÚDICA COM ÁGUA, SABÃO E ORÉGANO. 

Nesta experiencia, a criança irá aprender a importância de manter as mãos sempre limpas! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veja abaixo o passo a passo de como realizar essa atividade: 

 

1-Para essa atividade, é importante utilizar um prato que seja branco ou claro. De forma que dê para 

visualizar o fundo facilmente. O prato terá o significado de mundo. É importante começar a atividade 

falando para a criança que o mundo é gigante.  

2- Coloque água até a beirada do prato. Explique para o pequeno que a água representa o ar que nós 

respiramos.  

3- É importante que o orégano esteja espalhado por todo o prato. Nessa parte, você irá dizer a criança que 

esses são os vírus que estão no ar, nas superfícies e nas mãos. Molhe o dedo dele na torneira. Então, peça 

para que encoste no prato. Ele vai ver um monte de “vírus” no dedinho dele. Explique que quando usamos 

apenas a água para lavar as mãos, os vírus não vão embora, igual ele está vendo. Que é necessário utilizar 

o sabão. 

4- Com delicadeza, coloque sabão no dedo dele. Explique que apenas o sabão é responsável por matar os 

vírus. Fale que ele irá entender o porquê.  

5- Ao encostar o dedo na água, por questões químicas, o orégano que está no prato irá para o outro lado. 

Longe do dedo. Isso, pode ser usado para explicar que quando usamos sabão, os vírus também se afastam 

e morrem. Isso mostra que apenas o sabão é eficaz para nos proteger contra eles. 

 

Essa atividade é extremamente didática e fácil de fazer em casa. Com isso, os pequenos vão entender a 

importância de se manter hábitos de higiene. Enfatize que atualmente, com o Coronavírus, é necessário 

dobrar o número de vezes em que se lava as mãos. Também, é importante lavar direitinho. 

Fonte: https://leiturinha.com.br/blog/a-importancia-da-higiene-para-a-saude/ 

 

Registro:  Tire uma foto da criança no momento dessa atividade e envie para a escola (grupo do Infantil 

3) ou pelo Messenger do Facebook. 

https://turinha-static.pkds.it/blog/production/2020/03/22203314/Passo-a-passo-1.jpg
https://leiturinha.com.br/blog/a-importancia-da-higiene-para-a-saude/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (Tarde)       19/07/2021  a 23/07/2021 

 

ÁREAS: Ciências Naturais / Cultura Corporal        Eixo:  Ser humano e qualidade de vida 

OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a partir da 

necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo. / Brincadeira destreza. 

CONTEÚDO: Higiene pessoal./ brincadeira batata-quente, brincadeira de banho 

 

 

ATIVIDADE 1:  IDENTIFICANDO OS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. 

Nesta atividade, o objetivo é que a criança reconheça, nomeando os produtos de higiene pessoal. Para isso, 

separe alguns produtos, ou embalagens (xampu, condicionador, pasta de dente, sabonete, escova, cotonete, 

fio dental, enxaguante bucal, antitranspirante, bucha de lavar o corpo, sabão líquido entre outros). 

Conforme for mostrando para a criança, conversem sobre a função de cada item (para que serve e para 

quais finalidade usamos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: BRINCADEIRA DE BATATA-QUENTE COM OS PRODUTOS. 

 Em seguida, com as mãos higienizadas, vamos propor a brincadeira da batata-quente, utilizando as 

embalagens dos produtos. Caso vocês utilizem os produtos em casa, certifiquem que estão devidamente 

fechados para que não ocorra de o produto abrir no meio da brincadeira. Nas mãos de quem ficar a batata 

quente (o produto) deverá responder o que é e para que serve. 
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ATIVIDADE 3: BRINCADEIRA – HORA DO BANHO. 

Converse com a criança sobre a importância da higiene em geral: tomar banho diário, escovar os dentes, 

lavar as mãos, aparar as unhas, etc. Peça as crianças que digam sobre os produtos utilizamos para tomar 

banho. Utilizando um círculo de papel colorido e fitas de papel crepom azul, vamos produzir um chuveiro 

de brinquedo. 

 

                

 

Aproveitando as embalagens da atividade anterior, deixe a criança brincar com o chuveiro e utilizar os 

produtos que são necessários para a hora do banho. 

 

ATIVIDADE 4: BRINCADEIRA DE LAVAR BONECAS. 

Proponham as crianças que deem banho nas as bonecas. Vocês podem optar por usar xampu e sabonetes 

fictícios para não correr o risco de ingestão dos produtos. Observação: atividades com água sempre 

deverão ser supervisionada por adulto.  

 

        

 

 

Registro:  Tire uma foto da criança no momento dessa atividade e envie para a escola (grupo do Infantil 

3) ou pelo Messenger do Facebook 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (Tarde)       19/07/2021  a 23/07/2021 

 

ÁREAS: Lingua Portuguesa  Eixo:  Leitura. 

OBJETIVO: Interpretar texto relatando e argumentando sua compreensão sobre personagens, enredo da 

história.  

CONTEÚDO: Leitura como fruição e entretenimento.  

 

ATIVIDADE 1: LIVRO: VAMOS ESCOVAR OS DENTES? 

Nesse livro-brinquedo, a criança conhecerá a higienização dos dentinhos dos animais, podendo escovar 

de um lado para o outro os dentes do chimpanzé, ou passar o fio dental em um tubarão. Com essa leitura 

as crianças irão aprender a fazer uma higiene dentária correta. 

 

 

                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=T93Czg-TnI                                                            

ATIVIDADE 2: LIVRO: CUIDANDO DOS DENTINHOS - 

Ofereça uma folha de sulfite em branco e estimule a criança a desenhar os amigos que utilizamos para 

realizar a higiene dos dentes.  Conversem sobre o nome desses amigos: PASTA DE DENTE, ESCOVA 

DE DENTE, FIO DENTAL. Reforce a importância de escovar os dentes ao menos 3 vezes ao dia. Não 

esqueça de escrever o nome do aluno no canto superior da folha. É possível também fazer o contorno 

desses objetos na folha, ou oferecer parte de objetos para que a criança finalize o desenho: um palito de 

sorvete, pedaço de E.V.A parte da embalagem etc. (desenho com interferência) 

 

 

 

 

 

 

   AMIGOS DOS DENTINHOS. 

 

 

 

                                                    NOME 
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                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (Tarde)       19/07/2021  a 23/07/2021 

  

ATIVIDADE 1: GRÁFICO COM RECORTE DE ENCARTES. 

Nesta atividade, vamos construir um gráfico de produtos que utilizamos em casa para cuidar do nosso 

corpo como: lavar as mãos, escovar os dentes, lavar o corpo, os cabelos, cortar as unhas etc. A criança 

junto com o adulto, deve procurar em revistas, encartes de farmácias ou supermercados os produtos que 

utilizamos para cuidar da nossa higiene. Com ajuda do adulto a criança deve recortar e colar no local 

indicado pelo cartaz. 

 

Para organização das informações desta 

atividade, utilize uma folha de cartolina 

para a representação das figuras 

recortadas, conforme a tabela ao lado.  

Faça 4 quadros com as informações: 

1-LAVAR AS MÃOS 

2-CUIDAR DO CORPO 

3-LAVAR OS CABELOS 

4-LIMPAR OS DENTES 

Oriente a criança a colar as figuras em 

conformidade com as orientações 

indicadas. Nesta atividade os alunos 

identificam os produtos e suas 

finalidades, categorizam por finalidade, 

além de trabalhar a coordenação motora 

ao utilizar a tesoura. 

Vamos lá? 

 

 

ÁREAS: Matemática.   Eixo:  Tratamento da Informação. 

OBJETIVO: Trabalhar com as informações do meio – ordená-las e agrupá-las na tabela. 

CONTEÚDO: Tratamento da informação – utilização de figuras para organização das informações. 
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ATIVIDADE 2: VAMOS CORTAR AS UNHAS? 

Para essa atividade, vamos precisar de papeis coloridos, contorno das mãos e uma tesoura sem ponta! 

O intuito é construir uma mão e unhas de papel para que a criança aprenda a cortar as unhas – importância 

de mantê-la sempre cortadinhas. Além dos hábitos de higiene, coordenação motora, a criança poderá 

realizar a contagem de dedos e unhas das mãos! Enquanto vocês realizam essa atividade, vão contando o 

número de dedos das mãos! Vamos nesse desafio? 

Abaixo seguem algumas imagens que ilustram essa atividade:  

 

                

 

 

Registro:  Traga o cartaz para a escola ao término do mês. 

 

 

 

 


