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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. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos matrizes. 

Pedimos que, após a realização, todas elas sejam arquivadas para entrega à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e na escola. Se vocês não 

têm como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à vontade para buscá-las na 

escola (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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 
 

HIGIENE PESSOAL  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Escovando os dentes 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Folha colorida ou papel crepom (de preferência na cor preta ou marrom) 

✓ Algodão 

✓ Cola Branca (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

A higiene pessoal consiste no conjunto de cuidados que precisamos ter 

com o nosso corpo para protegê-lo e evitar possíveis doenças.  

Os hábitos de higiene devem ser trabalhados e incentivados desde a 

Educação Infantil, a fim de que haja uma conscientização dos indivíduos acerca 

da sua importância e um desenvolvimento sadio. 

 

Objetivos: 

✓ Identificar corretamente as partes do corpo;  

✓ Estimular os hábitos de higiene pessoal;  

✓ Ensinar a importância da higiene pessoal na prevenção de doenças;  

✓ Incentivar os cuidados que devemos ter com o corpo;  

✓ Intensificar o uso dos objetos de higiene pessoal. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/O2z5mupDO9Y 

 

Os hábitos de higiene são muito importantes para mantermos a saúde; por 

isso, escovar os dentes depois de alimentar-se é fundamental. Ao fazermos isso, 

eliminamos todas as sujeirinhas que ficam grudadas em nossos dentinhos.  

Na atividade de hoje, você irá trabalhar em dois dentinhos, sendo um deles 

antes da escovação e o outro após. Siga os passos: 

 

1. Na folha de atividade há dois dentinhos. Imprima-a! 

2. Recorte o papel filipinho ou papel crepom (de preferência na cor preta ou 

marrom), e faça bolinhas de papel. 

https://youtu.be/O2z5mupDO9Y
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3. Perceba que um dos dentinhos está triste: ele representa como os nossos 

dentinhos fica antes do momento da escovação. Por isso, cole as bolinhas de 

papel neste dentinho. 

 

O outro dentinho que ficou branquinho demonstra como nosso dente fica 

quando escovamos os dentes: branquinhos! 

4. Vamos enfeitá-lo com algodão? Tenho certeza de que o dentinho ficará ainda 

mais bonito! 

  

Complementação: 

Viu como é importante e saudável escolvar os dentes? Vamos descobrir se 

você está fazendo isso direitinho? Assista aos vídeos disponíveis em: 

1. Escovo os dentes - https://www.youtube.com/watch?v=en08bwyllpk 

2. Aprendendo a escovar os dentes 

https://www.youtube.com/watch?v=cQrgPUPI9RI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=en08bwyllpk
https://www.youtube.com/watch?v=cQrgPUPI9RI


                                                                       

 

COLE BOLINHAS DE PAPEL NO DENTINHO QUE ESTÁ TRISTE E ALGODÃO 

NO DENTINHO QUE ESTÁ ALEGRE 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 


