PLANO DE AULA
Escola: Centro Educativo Municipal Mediação
Turma: Berçário I
Professores: Andréia L. Di Domenico, Lorivete D. Ghisleni, Vanesa Barbieri, Terezinha
Farias, Ana Paula Dal Santo.
Turno: Mat/Vesp
Período de realização: 22 de fevereiro a 26 de fevereiro
Carga horária:

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:
1- Corpo, gestos e movimentos.
2- Escuta, fala, pensamento e imaginação;

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
1-Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem estar.
2- Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao
cantar.
2-Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras
formas de expressão.
ESTRATÉGIAS:

Atividade 1

- Ouvir

a música: Uma mão lava a outra:

Disponível também no link: https://www.youtube.com/watch?v=IFsiWzhU3mw

Germes viajam por aí, pode crer!
Se cuide bem se não pegamos você!
Tosse, espirro ou até um resfriado
É o que fazemos tome cuidado
Não, não, vocês não vão pegar a gente
Porque lavamos sempre as mãos!
Nós somos cientistas espertos
Que depois da diversão
Lavamos bem a mão
Antes do arroz com feijão!
Lava! Lava! Lava!
Esfrega, esfrega a mão!
Tem lavar bem
Com água e sabão!
Estamos em tudo que você pegar
Bem escondidos, não vai nos achar
E nas suas mãos estaremos presentes
E vamos tentar deixar vocês doentes!
Lava! Lava! Lava!
Esfrega, esfrega a mão!
Tem lavar bem

Com água e sabão!

Atividade 2
Agora mostre que você já sabe cuidar da sua higiene! Com a ajuda dos familiares lave bem
as suas mãos com água e sabão.

Atividade 3

Agora registre este momento com a sua família através de fotos ou vídeos e mande para a
sua professora e colegas.

DESCRITORES DE AVALIAÇÃO:
- Participa

do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem estar.

- Imita as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao
cantar.
-

Comunica-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras

formas de expressão.
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