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ÁREA: Ciências da Natureza

Eixo- SER HUMANO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

CONTEÚDO: Saúde: higiene corporal e do ambiente; produtos de higiene pessoal;
produção e utilização; prevenção de doenças e acidentes; vacinas.

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.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: HIGIENE

Senhores responsáveis, trabalhar higiene com a criança pequena é conscientiza-la sobre
a importância de cuidar de si mesma e do espaço ao seu redor. O momento ideal para
ensinar hábitos de higiene às crianças é nos primeiros anos de vida, pois esse período é
marcado por ser uma fase de descobertas, aprendizado e desenvolvimento.

Para começar vamos ouvir a música:

Tchibum da cabeça ao bumbum

https://www.youtube.com/watch?v=v1Pv9cOy-2s

E a música: Banho é bom

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

O responsável vai conversar com a criança sobre a importância dos hábitos de higiene e
cuidados com o corpo e para que isso ocorra temos que tomar banho todos os dias,
lavar e pentear os cabelos para evitar os piolhos, lavar as mãos sempre que chegamos

https://www.youtube.com/watch?v=v1Pv9cOy-2s
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M


da rua, após brincarmos, e antes de comer, escovar os dentes após as refeições, cortas
as unhas.

Não se esqueça que a criança ainda não adquiriu autonomia para executar essas tarefas
sozinhas, em um primeiro momento ela precisará de auxilio e logo estará fazendo
sozinha.

Não só nosso corpo deve estar limpo, mas também nossas roupas e o lugar onde
moramos, por isso devemos sempre jogar o lixo na lixeira e nunca jogar qualquer tipo
de lixo nas ruas.

Vamos aprender brincando.

Separe junto com a criança alguns produtos que você usa para higiene pessoal como
sabonete, xampu, espoja, toalha, loção pós banho, coloque água em uma bacia ou
banheira, pegue uma boneca, ou um cachorrinho, ou ursinho, ou qualquer outro
brinquedo que possa molhar ou pegue uma garrafa pet para que a criança possa dar
banho. Ensine-a usar os produtos e a secar o brinquedo.

A crinça vai se divertir e aprender

Tire uma foto para registrar esse momento



ÁREA:LÍNGUA PORTUGUESA

EIXO:LEITURA

OBJETIVO: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento
historicamente acumulado, fruição e entretenimento.

Conteúdo: Função social da leitura como forma de comunicação e como apropriação
da cultura historicamente acumulada.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: BINGO

Os jogos de bingo exercem um papel importante para a aquisição de conhecimento,
estimulam a imaginação, a atenção, a concentração e contribui para a organização do
pensamento.

São quatro cartelas para brincar com a criança e outras pessoas da casa e uma cartela
para recortar e colocar em um saquinho para o sorteio. Quando o responsável fizer o
sorteio, mostrar a figura para a criança e ler o nome do objeto em voz alta. A criança
também pode fazer os sorteios e o adulto ler.





Recorte as figuras abaixo para fazer o sorteio, a criança deve pintar a figura sorteada até completar a
cartela





ÀREA: CULTURA CORPORAL

EIXO: BRINCADEIRA DE IMITAÇÃO E CRIAÇÃO DE FORMAS ARTÍSTICA

OBJETIVO: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de
natureza lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal.

Conteúdo: Esquema corporal

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Esquema corporal

Brincando de banho

Vamos tomar banho de mentirinha?

Um adulto e a criança vão fazer de conta que estão tomando banho. O adulto verbaliza
as partes do corpo no momento da brincadeira.

Faz de conta que estão no chuveiro e começa o banho:

Lavar a cabeça

Lavar o rosto, orelhas,

Lavar a barriga

Lavar as mãos, os braços

Lavar as pernas

Lavar os joelhos, os pés.

Pergunte a criança o que usamos para tomar banho?

(sabonete, água, xampu, toalha, esponja)



ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: PERCEPÇÃO E SENTIDO

OBJETIVO: Experienciar momentos de observação sensível do mundo com todos os
sentidos.

CONTEÚDO: Leitura de imagens

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

Aqui temos duas obras de arte que representam pessoas tomando banho, peça a
criança que observe as pinturas e incentive-a falar o que ela está vendo, como:

Quantas pessoas tem na pintura?

O que elas estão fazendo?

Em que lugar elas estão?

Agora usando tinta guache você vai fazer sua obra de arte, você pode pintar usando pincel,
pauzinho, esponja, escova de dente velha, papel amassado ou o dedo.

Divirta-se


