
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ I 

DATA: 04/03/2021 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós 

METODOLOGIA: 

Durante a semana estudamos sobre hábitos de higiene e o corpo humano. Na 

aula de hoje temos por objetivo levar a criança a desenvolver hábitos de higiene 

corporal, posturais, de boa saúde e a compreender a importância de conservar o 

corpo bem limpo, principalmente neste momento da pandemia do CORONA VÍRUS 

em que o mundo todo está passando.  

Para se prevenir é importante higienizar frequentemente as mãos e os objetos 

com água e sabão ou álcool em gel a 70% ou glicerinado (no caso das crianças, usar 

água e sabão); usar máscaras; evitar aglomerações e contatos físicos; tossir e 

espirrar cobrindo o rosto com a parte interna do cotovelo; manter-se informado sobre 

outros métodos de prevenção e passar informações corretas. As ações de prevenção 

dependem dos indivíduos e das autoridades sanitárias e políticas 

Vamos assistir ao vídeo “Coronavírus? Explicando para crianças” (Fundação 

José Luiz Egydio Setúbal) disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=oug368Ih9Xc. 

ATIVIDADE: Agora que já reforçamos sobre os cuidados que devemos ter sobre a 

higiene, para não espalharmos o vírus, vamos aprender a forma correta de lavar as 

mãos.  

Na experiência que iremos desenvolver, perceberemos a importância de lavar 

corretamente cada cantinho da nossa mão, e tudo o que precisamos é de tinta 

guache (ou barro).  

Pinte as duas mãos da criança (caso não possua tinta guache, poderá estar 

utilizando terra com água, misturando até que fique na consistência do barro), 

inclusive o dorso, as unhas e os pulsos. Quando forem lavar as mãos, vamos 

perceber que é preciso muita dedicação para se livrar de toda a tinta (barro) — e é 

assim que a higienização diária deve ser feita. 

Outra sugestão é estimular os pequenos a lavarem as mãos cantando duas 

vezes seguidas o “Parabéns a você”. Para garantir a higienização correta, estique a 

canção com o “é big, é big, é big, é big, ra-tim-bum” no final!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oug368Ih9Xc

