Atividades
complementares

PRÉ-ESCOLA

INSTRUÇÕES
Neste período de pandemia, como não é possível que tenhamos aulas nas escolas, é de suma importância que as
famílias contribuam no desenvolvimento das crianças. Se possível, realizem o registro das propostas de atividades
e brincadeiras por meio de fotos, vídeos, desenhos. Outra dica é organizar as atividades e guardar elas em uma
pastinha ou caderno. Esses registros podem ser enviados para os professores regentes ou compartilhados no
grupo de WhatsApp da turma da criança.
As famílias poderão tirar todas as dúvidas com o professor regente da turma no grupo de WhatsApp.

Essas são
atividades
complementares
para as crianças
fazerem em casa.

As atividades serão
postadas nas plataformas
digitais às segundasfeiras e devem ser
postadas/enviadas por
WhatsApp até na sextafeira seguinte.
Observação: Enviar as
atividades finalizadas
para a professora
regente da turma.

Para os alunos que não têm
acesso à internet, cópias
serão disponibilizadas
fisicamente na secretaria
da escola em que a criança
estuda. Os pais podem
buscar e devolver essas
atividades sempre na
segunda-feira.

VAMOS LÁ?

ATIVIDADES SEMANA DE 25/05 A 29/05 :

CUIDO DO MEU CORPO E CRESÇO
SAUDÁVEL

Na sexta semana ...
É de extrema importância que a criança aprenda sobre os hábitos de higiene
e bem estar e como eles contribuem no cuidado com a saúde do corpo.
É na infância que a criança aprende sobre os hábitos de higiene,
levando esse aprendizado para toda a vida. A higiene pessoal faz parte das
descobertas da criança e deve ser incentivada pelos pais, assim como pela escola.
Sendo assim, é hora de aprendermos a cuidar do nosso corpo, galerinha!!!

Vamos juntos nessa parceria escola e família!

Campos de Experiências:
O eu, o outro e o nós;
Corpo, gestos e movimentos;
Traços, sons, cores e formas;
Escuta, fala, pensamento e imaginação;
Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações.

Campos de experiência são as
vivências pelas quais as
crianças poderão interagir e
se expressar, convivendo com
situações que permitam a elas
explorar, pesquisar, imaginar e
se movimentar.

OBJETIVOS
 Levar a criança a perceber a necessidade de adquirir bons hábitos de higiene;
 Estimular a prática correta de tomar banho, pentear os cabelos, escovar os dentes
etc;
 De forma divertida e com diferentes materiais estimular a contagem;
 Estimular a atenção e concentração através de brincadeiras relacionadas à higiene
corporal e bucal;
 Apresentar a importância do uso dos produtos de higiene;
 Conceituar a relevância dos cuidados com o corpo e sua higiene;
 Enfatizar a importância da escovação dentária e banho diariamente;
 Adotar hábitos de autocuidado, valorizando atitudes relacionadas a higiene,
alimentação, conforto e cuidado com a aparência;
 Demonstrar adequação e controle do uso do seu corpo em momentos de cuidado,
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
 Desenvolver e explorar a produção do nome.

ATIVIDADE 1

HIGIENE PARA CUIDAR DO NOSSO CORPO!
Vamos aprender um pouco sobre os cuidados
com o nosso corpo, com o livro: JOÃO CASCÃO

https://profjacbagis.wordpress.com/2017/11/29/contacao-de-historia-joao-cascao/

Materiais: link disponível.
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ATIVIDADE 2

HORA DO BANHO!
Você acha que ratinhos não tomam banho? Se enganou!! O ratinho da música
abaixo vai ensinar você a ficar bem limpinho:
https://www.youtube.com/watch?v=Nq04QXs444w
Agora que você aprendeu que a higiene é muito
importante para manter o corpo saudável, é a sua vez de
mostrar o que aprendeu... Brincando!!

Cuidado!
Lembre-se que ao
tomar banho, lavar
as mãos e escovar
os dentes, não
devemos
desperdiçar água.
Use de forma
econômica!

 Escolha entre os seus brinquedos as bonecas ou os
bonecos de super-herói que precisam de um banho.
Agora organize um banho para esses brinquedos,
podendo ser em uma bacia ou no tanque! Utilize os
produtos que você usa no seu banho e deixe seus
bonecos e bonecas bem limpinhos.

Materiais: bacia, tanque, banheira, shampoo, sabonete, toalha, etc.

ATIVIDADE 3

QUEM NÃO GOSTA DE BOLHAS DE SABÃO?!
Agora vamos nos divertir! A família
inteira pode brincar nesta atividade.
Em um pote ou bacia junte a água, o
detergente e açúcar. Depois
selecione algum objeto que pode ser
usado para fazer as bolhas de sabão,
por exemplo, peneiras sem tela,
garrafa pet, cabinho de tesoura sem
ponta, etc. Seja criativo! Após
organizar a brincadeira, é hora de
estourar as bolhas de sabão e contar
quantas conseguimos estourar.
Divirta-se!

Materiais: pote, bacia, água, detergente, açúcar, peneira sem tela, cabo de tesoura, canudinho, linha, garrafa pet cortada (objetos arredondados),
etc.

ATIVIDADE 4

✘

✘

DEIXANDO A ROUPA LIMPA E APRENDENDO O NOME

Assim como o nosso corpo precisa da higiene todos os dias, as nossas roupas também! É muito
importante vestir roupas limpas, principalmente após o banho. Assim como nosso corpo, as roupas
também pegam germes e bactérias. Utilize roupas limpas, principalmente meias, calcinhas e cuecas!
Nesta atividade separe uma tampa, caixa ou algo semelhante, depois despeje um pouco de sabão em pó.
Assim que estiver pronto, ensine seu filho a escrever o nome dele, primeiramente escreva o nome dele
em letras grandes em um papel e depois peça para ele imitar as letras escrevendo com o dedo no sabão
em pó. Essa é uma forma prática e fácil de aprender, além de trazer uma sensação gostosa nos dedos.

Materiais: caixa de papelão (sapato),caixas de madeira, potes, sabão em pó.

ATIVIDADE 5

CAÇA AO TESOURO!
Vamos brincar de caça ao tesouro
da higiene, com o objetivo de
encontrar os tesouros escondidos
na sua casa!

A ideia desta brincadeira é a família esconder itens de higiene em cômodos da casa. Quando
começar a caça ao tesouro a família também deve passar pistas para as crianças sobre os locais e
os objetos que a criança deve procurar. Assim que terminar de encontrar todos os tesouros
escondidos em casa, reunir todos os produtos no mesmo lugar, contar quantos foram achados e
pedir para a criança descrever para que ela usa cada produto.

Exemplos do que esconder: shampoo, sabonete, pasta de dente, escova de cabelo, cotonetes, etc.
Exemplos de onde esconder: banheiro, cozinha, quarto, sala, etc.
Exemplos de pistas: “O tesouro é algo que usamos para lavar o cabelo e está no lugar onde tomamos banho... valendo!”

ATIVIDADE 6

PARTE 1

MINHA BOCA LIMPINHA E PROTEGIDA!

A saúde da nossa boca é muito importante, pois uma boca saudável ajuda o nosso corpo a ficar saudável.
Após as refeições é importante escovar bem os dentes, lavar as mãos e a boca para eliminar as bactérias e
restinhos de comida.

Vamos assistir e ouvir uma música super legal sobre a importância da escovação dos dentes?
https://www.youtube.com/watch?v=cnzgHAIRqmc

Materiais: link da música, celular, etc.

ATIVIDADE 6

PARTE 2

MINHA BOCA LIMPINHA E PROTEGIDA!

Agora vamos procurar e recortar de revistas, jornais e folders de
mercados, imagens de alimentos que contém muito açúcar e que
fazem muito mal aos nossos dentes. Assim que você encontrar as
imagens e recortar, é hora de desenhar um dente triste em uma
folha e colar as imagens que você encontrou. Assim podemos
entender como os dentes se sentem quando consumimos
alimentos que prejudicam a saúde.

Materiais: folha A4, tesoura, cola, figuras, rótulos de embalagens, lápis.

Capriche!
Na próxima semana postaremos mais atividades!

