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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação ela e as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora.  

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

HÁBITOS DE HIGIENE 

BANHO 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Banho na(o) boneca(o) 

 

Material necessário:    

✓ Uma boneca ou um boneco de plástico 

✓ Um recipiente (que caiba o brinquedo) com um pouco de água 

✓ Sabonete 

✓ Pano ou toalha para secar a boneca 

 

Justificativa:  

Os hábitos de higiene devem e precisam ser trabalhados desde cedo. A 

higiene é, dentre outros importantes cuidados, uma efetiva proteção contra 

doenças, além de ser um hábito saudável que auxilia no conhecimento corporal 

e na construção da imagem. 

 

Objetivos:    

✓ Incentivar hábitos de asseio e auto cuidado; 

✓ Desenvolver independência e autonomia na higiene pessoal; 

✓ Identificar e promover a utilização dos objetos de higiene pessoal; 

✓ Desenvolver a coordenação motora, o vocabulário e o conhecimento 

sobre as partes do corpo. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em: https://youtu.be/Jx3rtOCNwVA 

 

Agora, vamos ao trabalho! 

Papai e mamãe, convide a criança para ir junto com você separar os itens 

necessários para o banho. Pergunte a ela o que usamos para tomar banho e 

deixe que ela dê as respostas. Depois, mostre o que faltou (ou explique o que 

não é necessário para o banho, caso ela tenha colocado algo errado). 

Com os itens separados, coloque a água no recipiente e deixe que a criança 

dê o banho na boneca (ou boneco). 

Observe-a e oriente-a em cada momento do processo. De preferência, siga 

o passo a passo do banho que a criança toma. 

Após o banho, seque o brinquedo e pronto! 

 

https://youtu.be/Jx3rtOCNwVA
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Banho tomado e cheirinho bom! 

 

Obs.: Vocês podem desenvolver a atividade de hoje durante o banho da criança. 

Assim evitam bagunça e a criança fica aquecida. 

 

Complementação:  

Vamos complementar nosso aprendizado cantando algumas canções? 

Tenho certeza de que você vai adorar! Disponíveis em: 

 

1. Bom banho - https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc 

2. Chuveiro, chuveiro - https://www.youtube.com/watch?v=K0CqB737kj8  

3. Banho é bom - https://www.youtube.com/watch?v=LeP2CIepzYQ  

4. Um banho de espuma muito divertido  

https://www.youtube.com/watch?v=QtVU1Q258WE  
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