
Plano de atividades – Ensino fundamental 
      

 I.        Dados de identificação: 

Escola: xxx. 

Ano letivo: 2018. 

Ensino Fundamental: 2º ano. 

Disciplinas envolvidas: artes, ciências, educação física, ensino religioso, 

geografia, história, matemática e português. 

Período: 3 dias.  

Porção da realidade: Higiene  

Responsáveis: Daniele Ramos, Katriane Santos e Taína Luiza Pereira da Silva. 

(estudantes do 2º ano de pedagogia – Unicentro. Guarapuava/Paraná – 2018). 

  

 

  

    II.        Objetivos: 

 

● Artes: Propiciar o desenvolvimento da sensibilidade estética, que é a 

capacidade de perceber, refletir, questionar, criar e recriar o mundo e as 

relações, bem como suas expressões, compreendendo a Arte como produto 

da criação humana, resultado do trabalho/ação do homem sobre a natureza. 

● Educação física: Proporcionar o acesso dos educandos às práticas da 

cultura corporal, sendo capazes de construir seu estilo pessoal e exercê-lo de 

forma crítica, para que essas práticas sejam instrumentos de transformação 

social. 

● Ensino religioso: Desenvolver valores vinculados à preservação da vida; 

Reconhecer a subjetividade; Respeitar a diversidade e romper com as formas 

de discriminação. 

● História: Identificar em quais atividades no nosso cotidiano a água está 

presente; abordar a importância de não desperdiçar água; estimular a 

curiosidade natural da criança. 

● Geografia:  Reconhecer a necessidade de contribuir para manter seu 

ambiente familiar e escolar organizado e limpo, valorizando as atitudes 

relacionadas com o bem estar individual coletivo; 



● Ciências: Refletir sobre as suas ações diárias em relação a sua saúde, o que 

engloba cuidado e preservação com o meio ambiente e com a higiene; 

● Português: Estimular a leitura e desenvolvimento cognitivo por meio da 

interpretação de texto. 

● Matemática: Desenvolver o raciocínio lógico, e a capacidade matemática, 

estimulando a coordenação motora. 

            

   III.        Disciplinas e conteúdos: 

 

História: Contexto de inserção social.  

Geografia: Representação do espaço e domínio da territorialidade. 

Ciências: Saúde de melhoria da qualidade de vida. 

Português: Reconhecer o gênero textual (oral e escrito), compreendendo 

sua função e uso em diferentes situações sociais. 

Matemática: Leitura e interpretação dos números e sua quantidade por meio 

de conhecimentos teóricos do assunto. 

Artes: contexto sobre o desenvolvimento da sensibilidade estética. 

Educação física: construção do seu estilo pessoal e exercê-lo de forma 

crítica, para uma transformação social e pessoal. 

Ensino religioso: Desenvolver valores vinculados à preservação da vida;  

  

IV.        Encaminhamentos metodológicos: 

 

   1º dia  

(13h00min / 14h30min) Recepcionar as crianças na sala de aula. Nesse dia será 

abordado as seguintes matérias, história, geografia e ciências; na aula as crianças  

estudarão a disciplina de história sobre a importância da água para o planeta, saúde 

e para nossa higiene. 

 

Vai ser trabalhado uma música para eles refletirem sobre a importância da 

água,  e responder às seguintes perguntas que será feita em grupos e exposto no 

cartaz. 

1) Quais as utilidades da água citadas na música? 

2) Que outras utilidades a água possui? 

 

 

 

 

 

 



Música: (planeta água) 

Água que nasce na fonte serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho 

E deságua na corrente do ribeirão 

 

Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 

 

Águas que caem das pedras 

No véu das cascatas, ronco de trovão 

E depois dormem tranquilas 

No leito dos lagos 

No leito dos lagos 

 

Água dos igarapés 

Onde Iara, a mãe d'água 

É misteriosa canção 

Água que o sol evapora 

Pro céu vai embora 

Virar nuvens de algodão 

 

Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris sobre a plantação 

Gotas de água da chuva 

Tão tristes, são lágrimas na inundação 

 

Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra 

Pro fundo da terra 

 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

 

Água que nasce na fonte serena do mundo 



E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho 

E deságua na corrente do ribeirão 

 

Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 

 

Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra 

Pro fundo da terra 

 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água (Guilherme Arantes ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(14h30min / 15h15min) O professor, vai apresentar a tirinha em quadrinho as 

crianças: 

 

 

 

Fonte: MELLO, Laércio de Projeto Eco Geografia: 2° ano. Curitiba: Positivo, 2011. 

P. 41.  

 

 

● Após vai ser feito o seguinte questionário: 

●  O que está acontecendo na cena? 

●   Qual o serviço está sendo prestado à população? 

●  Na sua rua acontece esse serviço? Quais os dias e horários que isso 

acontece? 

●  Existem na sua rua outros serviços prestados à população? Quais? 

●  O que o Cascão está fazendo é ação que colabora com a limpeza das ruas? 

●  Em seguida o professor vai conversar com os alunos sobre o que significa 

Saneamento Básico que é o conjunto de cuidados que se tem com a água, o 

esgoto e o lixo. Esses cuidados são fundamentais na manutenção da saúde e 



do bem-estar da população. Afinal, todos nós gostamos de um ambiente 

saudável, limpo e organizado. 

● Pensando nisso, peça aos alunos para observarem se esse tipo de serviço é 

realizado em sua rua e anotem na ficha a seguir: 

  

 

SERVIÇOS 

PRESTADOS NA 

RUA ONDE MORO 

  

  

  

Água tratada (     ) sim () não 

Esgoto (     ) sim () não 

Coleta de lixo (     ) sim () não 

Limpeza das ruas (     ) sim () não 

Iluminação pública (     ) sim () não 

Segurança (  ) sim ( ) não 

 

  

 

(15h15min / 16h00min) Intervalo, lanche. Orientamos as crianças que antes de 

lanchar lavem as mãos. 

(16h00min / 17h00min) A professora vai perguntando o que as crianças sabem 

sobre higiene e depois inicia uma conversa falando sobre o que é higiene e qual a 

importância dela para as pessoas; e faz uma explicação através de um cartaz 

demonstrativo. 



 

 

 

Após as crianças Confeccione cartazes sobre práticas de higiene e hábitos 

saudáveis (escovação de dente, higiene corporal, cuidado com os alimentos.) 

utilizando canetas coloridas, cola, papéis de diversos tipos, canetinhas etc.  

 2° dia: 

(13h00min / 14h30min) Recepcionar as crianças na sala de aula. Nesse dia será 

abordado as seguintes matérias; artes, ensino religioso e educação física. 

Primeira atividade: apresentar às crianças os produtos que usamos para se 

higienizar no cotidiano, e a função que cada qual exerce na hora da higiene. Após 

isso, montar um painel com cartazes para expor o que aprenderam na aula. Ex: 



 

(14h30min/15h15min) hora do lanche e intervalo. 

(15h15min/16h15min) após a volta das crianças do intervalo, será distribuído para 

cada um, folhas de papel impresso, contendo uma música na qual ouviremos na 

sala onde na sequência, vamos realizar a atividade com base na música cantada. 

Ex: 

 



(16h15min/17h00min) - jogo falta 1: nesse momento, iremos arrastar as carteiras e 

pediremos para que as crianças sentem-se no chão em círculo. A seguir vamos 

mostrar para as crianças alguns objetos de higiene pessoal. Ex: 

o As crianças estarão na rodinha e no centro o professor colocará os 

objetos de higiene. 

o As crianças deverão observar os objetos atentamente. 

o O professor pedirá que uma criança tape os olhos ou saia da sala e 

irá retirar um dos objetos e escondê-lo. 

o A criança voltará ou abrirá os olhos e deverá descobrir o objeto que 

está faltando. 

o Todas as crianças deverão participar da brincadeira e estarão 

trabalhando a percepção e a memória visual. 

Em seguida as crianças vão receber uma atividade para realizar com base no 

que aprenderam durante a aula. Exemplo uma cruzadinha onde irão completar os 

nomes dos objetos de higiene pessoal.  

  

 

 

 



 

3º Dia: 

(13h00min / 14h30min) Iniciaremos a aula conversando com as crianças sobre que 

tipos de higiene fizeram em casa, em seguida iremos escrevendo no quadro o que 

elas forem falando, para depois fazer uma reflexão sobre quais hábitos são corretos, 

ou quais faltaram. Logo após colocaremos as crianças sentadas no tapete e será 

contada uma história para elas com personagens divertidos, quais as professoras 

usarão fantoches, para descontrair na inserção do conteúdo.  Teremos todos os 

objetos que serão citados na história para depois explicar sobre cada um, também 

teremos um sapo em fantoche e uma menina. 

História: "história recontada" A princesa eo sapo em a higiene corporal. 

(Fabiana Dantas) disponível em: 

http://educanddocomamorecarinho.blogspot.com/2012/12/historia-recontadaa-

princesa-e-o-sapo.html. 

A princesa e o sapo em a higiene corporal. 

Era uma vez uma princesa que adorava passear no jardim de sua casa, lá 

havia um lago e ela sempre gostava de sentar na beirinha para admirar a natureza. 

A princesa ouviu algo se mexer no lago e resolveu então ver o que era. Um sapinho 

muito inteligente e elegante sentou-se perto dela, a menina resolveu então cantar a 

musiquinha que ela mais gostava para chamar a atenção o sapo. 

O sapo não lava o pé, não lava por que não quer, ele mora lá na lagoa e não 

lava o pé opor que não quer mais que chulé! 

O sapinho ficou muito bravo quando ouviu aquela cantoria e resmungou: 

- Engana-se garotinha, eu lavo não só meus pés como também cuido da 

minha higiene corporal todos os dias e conto mais eu adoro andar limpo e 

cheirosinho. 

Camille ficou muito assustada e disse: 

- Oh, meu Deus você fala? 

E o sapo respondeu: 

- Falo sim e digo mais você não pode sair por ai cantando esse tipo de 

musica não, viu? 

A garotinha pediu desculpas ao sapo e os dois passaram a conversar. 

Camille perguntou ao sapo por que ele tomava banho todos os dias e o sapinho, 

pois se a falar: 



- Olha Camille, nós devemos tomar banho todos os dias por que isso é um 

hábito de higiene que nos proporciona saúde. E não é só isso devemos cortar 

nossas unhas, lavar e pentear bem os nossos cabelos, lavar as mãos toda vez que 

formos comer algo ou após usar o banheiro. 

Camille então perguntou curiosa. 

- E por tanta coisa? 

O sapo respondeu: 

- Ah, você não sabe? 

- A gente não consegue vê, mas existem uns bichinhos chamados bactérias 

que grudam no nosso corpo junto à sujeira e nos transmitem muitas doenças, nós 

proibindo de sair de casa para brincar. 

Camille levantou rapidamente e pôs-se a caminhar em direção a sua casa e o 

sapinho perguntou: 

-Ei, pra onde você vai? 

E ela apressada respondeu: 

- Vou logo cuidar da minha higiene corporal, preciso tomar banho antes que 

as bactérias tomem o meu corpo e me transmitam doenças. Até amanhã vou contar 

para mamãe e papai o que aprendi hoje, muito obrigada! Tchau. 

O sapinho ficou muito feliz por que desse dia em diante passou a conversar 

sobre vários assuntos com Camille, um aprendendo com o outro. 

Camille agora canta a musiquinha diferente e o sapinho elegante e cheiroso 

fica todo contente. 

- O sapo não tem chulé, 

Não tem por que não quer 

Ele mora lá na lagoa 

E toma banho por que é 

Bem limpinho! 

Fim. 

Após será feito uma interpretação oral, questionaremos os alunos se já 

conheciam a história, e o que ela fala sobre o cuidado com a higiene do corpo, 

também perguntaremos se sabem o que são bactérias, explicando o que são 

também abordaremos assuntos que vierem deles. Em seguida distribuiremos 

imagens com pedaços da história, para que organizem e criem frases em cada 



imagem. Nessa atividade terão que identificar a ordem da imagem, interpretar o que 

contem na imagem, e escrever. 

(14h30min / 15h15min) Lanche e Intervalo. Orientamos as crianças que lavem as 

mãos antes de lanchar, e ao voltar para sala após o intervalo. 

  

(15h15min / 16h30min) Após o intervalo pediremos às crianças que façam uma fila 

para que possamos ir até o saguão, colocaremos uma música, fazendo uma 

coreografia junto com as crianças, ensinaremos os passos da música, com o 

objetivo de que desenvolvam coordenação do seu corpo e lateralidade, no chão terá 

papeis grudados para cada criança quando elas tiverem que ir para “lá” ou para “cá” 

frente” ou atrás”, para lá será esquerda, para cá será direita, antes de iniciar 

daremos as orientações.    

Música: Xic, Xic, Xic - Mundo Bita 

Xic, xic, xic, para lá e para cá, da escova quando escova o nosso dente 

Toda vez que a gente se alimentar, é preciso fazer isso novamente 

Escove bem na frente para sorrir contente 

Diga pra todo mundo, limpe bem lá no fundo 

Como é bom ouvir o barulhinho 

Xic, xic, xic, para lá e para cá, da escova quando escova o nosso dente 

Toda vez que a gente se alimentar, é preciso fazer isso novamente 

Esfregue em baixo e em cima, que coisa cristalina 

Não fique acanhado, limpe por todo lado 

Como é bom ouvir o barulhinho 

Água balançando na bochecha vai limpando minha boca, passeando pela língua, 

olha só que coisa louca 

Chega dá um arrepio refrescante de montão 

Toda essa sujeira escondidinha vai saindo de repente, tá ficando bonitinho, 

reluzente o meu dente 

Que beijinho geladinho com sabor de hortelã 

Xic, xic, xic, para lá e para cá, da escova quando escova o nosso dente 

Toda vez que a gente se alimentar, é preciso fazer isso novamente 

Escove bem na frente para sorrir contente 

Diga pra todo mundo, limpe bem lá no fundo 

Como é bom ouvir o barulhinho 



Xic, xic, xic, para lá e para cá, da escova quando escova o nosso dente 

Toda vez que a gente se alimentar, é preciso fazer isso novamente 

Esfregue em baixo e em cima, que coisa cristalina 

Não fique acanhado, limpe por todo lado 

Como é bom ouvir o barulhinho 

Xic, xic, xic, para lá e para cá, da escova quando escova o nosso dente 

Toda vez que a gente se alimentar, é preciso fazer isso novamente 

Xic, xic, xic, para lá e para cá, da escova quando escova o nosso dente 

Toda vez que a gente se alimentar, é preciso fazer isso novamente 

  

(16h30min / 17h00min) Ao voltarmos para sala daremos algumas atividades. 

1ª Atividade: contém imagens de quantidades para que contem quantas 

possui e coloquem os números respectivos. 

  



2ª Atividade: Eles terão que identificar o fio correto, analisar, e desenvolver 

boa coordenação motora para traçar a linha. 

  

Instrução da atividade: Puxa! Nosso amiguinho ficou todo enrolado com 

o fio dental, mas precisamos descobrir onde está à ponta do fio dental, ajude-

o a se livrar desse “embaraço”. 

 

 

  

  

  

  

  



3º Atividade: Essa atividade será o liga pontos, onde terão que ir contando 

de um em um identificando qual é o próximo e reconhecendo os números. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. AVALIAÇÃO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrumentos Critérios 

Observação com registro Será avaliada participação nas 

atividades, capacidade de trabalho em 

grupo, capacidade de autonomia. 

Como conseguiram assimilar as 

informações que foram passadas. Por 

meio de avaliação descritiva.  

 

 

  

Analisar a concentração dos 

alunos 

Será avaliado a coordenação motora, 

constante concentração, Criatividade, 

noção e espaço. 

Interação do aluno.  

 

          

Oficina Será avaliada, a participação em grupo, à 

autonomia e o comportamento de cada 

um fora de sala. Criatividade, 

desempenho, comprometimento, 
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