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PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI “ROBERVAL BARROS”

- EDUCAÇÃO ESPECIAL -
AJUSTE CURRICULAR ( ) Flexibilização ( X ) Adequação ( ) Adaptação

INFANTIL - IV TURMA PERÍODO LETIVO

A 26 A 30/04/2021
Iniciais do estudante: Prof. Educação Especial: ALINE BARNABÉ

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:

BANHO É BOM

Acesse o link: https://youtu.be/epehT6JnMxU

https://youtu.be/epehT6JnMxU
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Querido responsável, solicite ao estudante que aponte os produtos de higiene utilizado em cada
ação em seguida auxilie a fazer um traço, fazendo a ligação. Em cada ação apenas dois produtos
estão corretos, procure conversar e questionar o estudante durante a realização das atividades
para ampliar as suas possibilidades de aprendizagens e comunicação.

Acessível em :https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/vector-illustration-cartoon-bathroom-element-set-671838769
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Acessível em :https://br.pinterest.com/rcldifranco/pecs-rotinas-di%C3%A1rias/

https://br.pinterest.com/rcldifranco/pecs-rotinas-di%C3%A1rias/
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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 para
que a criança possa dar banho. Ensine-a usar os produtos e a secar o brinquedo.

A crinça vai se divertir e aprender

Acessivel em: #professoresitajai Instagram posts - Gramho.com

https://gramho.com/explore-hashtag/professoresitajai
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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:

JOGO DA MEMÓRIA (PAREAMENTO) RECORTE AS FICHAS DA FOLHA ANEXA, EM SEGUIDA
ENCONTRE AS FIGURAS CORRESPONDENTES E COLE REALIZANDO O PAREAMENTO.
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IMAGENS ACESSIVEIS EM: 1.jpg (374×387) (bp.blogspot.com)

http://3.bp.blogspot.com/-W8XK556ctks/TiMuHnAHfRI/AAAAAAAABPk/6r7JyIxOJqM/s1600/1.jpg
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FOLHA ANEXA (PARA RECORTAR)
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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:

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 peça para o estudante ir apontando as partes do corpo
citadas.:

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)
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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:

Mostre para o estudante a obra de arte abaixo, narrando o que acontece na imagem. Quantas
pessoas, o que estão fazendo, se estão na água ou na grama.

Imagem acessível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/banhistas-em-asnieres-georges-seurat/

https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/banhistas-em-asnieres-georges-seurat/


Educação Especial Página 10

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

Acessível em: http://poucoorganizada.blogspot.com/2012/01/cuidados-basicos-para-o-corpo-1.html

http://poucoorganizada.blogspot.com/2012/01/cuidados-basicos-para-o-corpo-1.html
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