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CAROS LEITORES,
 
O Programa A União Faz a Vida é o principal programa de educação do Sicredi.
Começamos em 1995 e, neste ano, completamos 25 anos de existência! De lá para cá,
seguimos com o objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e
cidadania. 

Atualmente, o Programa A União Faz a Vida está presente em diversos estados do país.
Na área de abrangência da Cooperativa Sicredi União PR/SP, atuamos em 75
municípios dos estados de São Paulo e do Paraná. São 4.200 educadores e 35 mil
crianças e adolescentes envolvidos!

Aliados a uma Rede de Compromisso, realizamos formações e assessorias
pedagógicas junto a educadores, acompanhando de forma cooperativa as ações
desenvolvidas por cada turma. 

O Programa possui uma metodologia própria, que tem como princípios a cooperação e
a cidadania, entendendo os alunos como protagonistas do processo de aprendizagem e
os educadores como mediadores em todas as etapas.

A curiosidade e o interesse dos alunos são articulados aos currículos escolares por
meio de ações que privilegiam a atividade e a experiência dos alunos. Durante o
processo de construção do conhecimento incentiva-se a participação ativa de toda a
comunidade!

Ao longo desses 25 anos, o Programa busca se adaptar e atender às novas demandas
da educação, dialogando com as redes e convocando especialistas e pesquisadores
para construir inovações que contribuam com a qualidade do ensino.

Não poderia ser diferente agora, num momento em que as escolas de todo o país
precisam se adaptar ao chamado ensino remoto emergencial. Assim, o Caderno
"Banheiro: um banho de experiências e aprendizagens", apresenta um conjunto de
inspirações pedagógicas para que as aprendizagens sigam sendo construídas, levando
em conta o currículo, o protagonismo dos alunos, o papel mediador dos educadores, a
participação da comunidade, sempre em consonância com a BNCC.

Esperamos que muitas perguntas possam incentivar muitas aprendizagens. Afinal,
gente que pergunta, cresce!

PROGRAMA 
A UNIÃO FAZ A VIDA
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CAROS LEITORES,

Este caderno foi pensado com a intenção de apoiar ações
pedagógicas que estão sendo desenvolvidas neste período de
quarentena.

Queremos nos somar à cada escola nessa missão de continuar
atuando numa situação de distanciamento e manter o vínculo
social, afetivo e de aprendizagem com as famílias e os alunos.

O caderno foi construído com base nos princípios e valores do
Programa A União Faz a Vida - a cooperação e a cidadania - e
alguns de seus principais conceitos pedagógicos: a curiosidade e
o interesse, a vivência e a experiência, os saberes curriculares e
os saberes comunitários, o protagonismo das crianças e
adolescentes e a mediação dos educadores.

Concentramos estes princípios em um território muito singular:
os banheiros. 

Propomos diversas maneiras de explorar e vivenciar este
ambiente doméstico, sem descuidar de algo fundamental: a Base
Nacional Comum Curricular - a BNCC. Será que podemos
encontrar a BNCC em nossas casas? O desafio está lançado! 

Vamos lá?

APRESENTAÇÃO
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Este caderno nasce inspirado pelas ideias
que o educador italiano Francesco
Tonucci vem propagando desde o
princípio da quarentena: as casas como
laboratórios de aprendizagem.

Assim, a ideia de Francesco Tonucci é que
muitas aprendizagens acontecem dentro
da casa. 

Podemos pensar nela e nos seus
contextos como territórios de
aprendizagem.

O QUE É A CASA COMO
LABORATÓRIO?
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QUAL SERIA O PAPEL DE CADA UM DE NÓS? 

Nós, professores, podemos pensar em atividades que promovam
habilidades e competências nos múltiplos espaços de uma casa. Nesse
grande laboratório, os familiares atuam como os auxiliares de laboratório,
preparando as condições para que as crianças possam investigar, explorar
e registrar as atividades que realizam!



O banheiro

Para uns é um ótimo lugar para ler, para outros um
ambiente para se olhar no espelho, passar um creme, fazer
um penteado, uma maquiagem, cuidar da barba. Um lugar
para pensar ou esquecer da vida!
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As crianças não querem tomar banho, mas depois se
envolvem nesse gostoso ambiente e choram para sair do
banho, querem continuar brincando com a água, desenhando
no vapor que fica no azulejo, cantando...



CARO EDUCADOR

Pensando na sua necessidade de construir tarefas para as
crianças e, ao mesmo tempo, levando em consideração
que todos nós nunca permanecemos tanto tempo em
nossas casas isolados, construímos propostas para
serem desenvolvidas em nossas casas. 

A ideia é explorar os banheiros, lugar tão presente em
nossas vidas cotidianas e que é um espaço que pode
proporcionar muito prazer e aprendizado. 

Esse caderno temático é dividido, fundamentalmente, em
duas seções: EXPLORANDO e HABITANDO. Cada uma delas
contém experiências para os educadores e educandos,
respectivamente. Além disso, a seção "Pólen de Reflexão"
traz propostas de assuntos complementares. Por fim,
a "Conexões com a BNCC" propõe conexões entre a BNCC e
as ações propostas. 

Gostaríamos de propor a você, primeiramente, que
AVENTURE-SE e que isso possa lhe proporcionar
inspiração para adaptar algumas destas experiências
para a construção de propostas para os estudantes de
todas as idades.
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Organize alguns registros: fotos, áudios, pequenos textos.

Depois, faça uma sistematização e pense em sua turma. 

Como os estudantes também poderiam explorar seus
próprios banheiros?

O que vemos? 

O que ouvimos? 

O que sentimos? 

O que pensamos? 

O que podemos investigar

em nosso banheiro?

Explorando!

Cada professor visita o banheiro da sua própria casa
tendo em mente duas coisas: o seu currículo e as
características de sua(s) turma(s).
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Em tempos de isolamento, as
nossas rotinas se modificaram.
Precisamos dar conta dos cuidados
com a casa, tarefa dos filhos,
alimentação, preparar aulas, falar
com os alunos, corrigir tarefas,
assistir lives, fazer planejamento,
ufa! 

Quase não sobra tempo para cuidar
de si, não é mesmo?

A sala vira local de trabalho, a
cozinha também e as vezes até o
quarto.  Muitas vezes, precisamos
de um refúgio, um cantinho para não
pensar em nada e deixar o tempo
passar, nem que seja por alguns
minutos. Já percebeu que o
banheiro, esse cômodo tão
privativo, é um lugar onde é possível
estar realmente só e distante da
correria do dia a dia?

Qualquer tipo de realização - financeira, pessoal,
profissional, física, emocional, algo que tenha feito você se
sentir orgulhoso de si mesmo. Lembre-se de considerar
mesmo as coisas ditas pequenas.

Disciplinas pessoais que manteve - como uma dieta
saudável, prática de exercícios físicos, leitura, meditação,
oração. Qualquer coisa que tenha se comprometido a fazer
e que tenha cumprido.

Impulsos que lhe vieram à mente e você não cedeu - ficar
acordado até tarde, comer ou beber mais do que o
necessário, abandonar um compromisso. Coisas que iriam
te distanciar de suas prioridades e que resistiu
bravamente.

ESPELHO, ESPELHO MEU!
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Posicione-se em frente ao espelho do banheiro e olhe diretamente nos olhos da pessoa
refletida. Em seguida, chame-se pelo nome e fale em voz alta como se aprecia por ter
feito as seguintes coisas:



Que tal utilizar o espaço mais íntimo da casa para ter momentos de cuidado
e boas experiências? Um banho demorado com a sua música preferida pode
ser um bom começo, algumas receitas caseiras vão te auxiliar a promover
um tratamento de beleza.

UM BANHO DE AUTOCUIDADO
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Esfoliando o rosto
Misture 3 colheres de mel com 1 colher de café
em pó. Aplique na pele, deixe agir por 20
minutos  e enxágue com água fria para retirar. 

Nada de olheiras
Umedeça um pedaço de algodão em água
gelada e aplique na região por 15 minutos
diariamente.

Tchau, frizz
Passe soro fisiológico nos
seus cabelos com o
auxílio de um borrifador,
ou espalhe com os
próprios dedos. Como
resultado, seus cabelos
estarão com menos  frizz.

Desinchando o rosto
Prepare um chá de
camomila e deixe-o na
geladeira por uma noite.
Na manhã seguinte, molhe
um algodão no chá e
passe no rosto,
principalmente nas áreas
inchadas.

Pés hidratados
Misture duas colheres de
mel e cinco colheres de
açúcar. Massageie os pés
com a mistura por cerca
de dez minutos,
enxaguando em seguida.
Para finalizar, aplique um
creme hidratante.

Clareando axilas e virilha
Misture duas colheres de fubá
com duas colheres de mel.
Espalhe na área desejada e
massageie por alguns
segundos, retirando em
seguida. Repita esse processo
uma vez por semana.

Veja mais:
https://bit.ly/3k2Rn5x
https://bit.ly/2SUwkq3



Olhe, veja, como é o seu banheiro? 
Faça como Duchamp: selecione um objeto e eleve ela a categoria de arte!
- Viaje no tempo com fotos das salas de banho, do vaso sanitário, do bidê, etc -
https://bit.ly/33YwumA
- “A invenção das privadas modernas foi um divisor de águas na história da humanidade. Entenda
como chegamos até elas” - https://bit.ly/3lPgo4D
- Seis obras de Marcel Ducahmp e o dadaísmo - https://bit.ly/3lSaU9A

Em 1917  o artista plástico Duchamp
levou um mictório de porcelana
branco para o museu e chamou a
obra de “A fonte”. Hoje em dia, essa
obra é uma das mais conhecidas do
mundo, valendo cerca de 3 milhões
de euros. 

O artista tirou um objeto comum de
seu lugar habitual e o colocou em
um contexto incomum. Ele afirmava
que o importante não era a obra,
mas a ideia e a seleção. Desta
maneira, tudo que está ao nosso
redor pode ser elevado ao conceito
de arte, depende do nosso olhar.

UMA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO
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Nossa dica de exploração é olhar o banheiro. Pegue o
rolinho vazio do papel higiênico, coloque em um olho e
feche o outro. O que você olha e o que você vê?

Será que seria possível prédios sem a existência da
descarga? Quais segredos a chave na fechadura te
contam? Será que os banheiros sempre tiveram portas
e chaves? O que as químicas, como sabonete, xampu,
pasta de dente, água sanitária, usadas nesse ambiente
te contam? Como eram os primeiros vasos sanitários,
chuveiros, pias?

E a decoração? Na década de 1970 era com cores tons pastéis de azul e rosa nos azulejos e
louças. Era comum ter banheira e bidês nos banheiros, hoje em dia, por exemplo, não pode faltar
uma tomada para o secador e uma lâmpada bem clara perto do espelho. As tecnologias
existentes nesse ambiente nos contam muito sobre nosso modo de vida, hábitos de higiene,
comportamento e estética.



Vivenciar o banheiro pode parecer uma atividade simples, mas na verdade
requer conhecer a história de um povo e sua maneira de viver, seus hábitos
de higiene, seus rituais e sua cultura.

UM RITUAL NO BANHEIRO
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Quantos banheiros você
tem na sua casa? Você já
reservou um tempo para
pensar nesse cômodo?  Já
observou o que tem,
como você usa e quais os
rituais pratica nesse
espaço? 

Convidamos você para
fazer essa experiência e,
em seguida, a leitura,
interpretação e pesquisa
sobre o texto "O ritual do
corpo entre os
Nacirema”.  

Após a leitura do texto, volte ao banheiro da sua casa e reflita sobre esse cômodo: os
rituais que você e sua família executam, a sua personalidade, as regras que impõe sobre
você e sua relação com ideias para atividades do banheiro.

Veja mais:
https://bit.ly/31aROUd
https://bit.ly/31aROUd

Fonte: https://bit.ly/2H5QASP



PÓLEN DE 
REFLEXÃO

BRINCAR NO BANHEIRO, PODE?
Geralmente, as crianças gostam de
brincar no banho e levam muitos
brinquedos e objetos para este
momento. Brincar no banho pode? 

É importante que o adulto compreenda
que é preciso separar o momento do
brincar com o momento de banho, pois
durante o banho é importante que a
criança esteja presente na ação e não
distraída com outras atividades.  O
banho é um momento de conhecimento
de si, um espaço para se perceber e se
descobrir enquanto corpo físico e
sensorial, além de ser a oportunidade
ideal para a conquista de novas
habilidades. Desviar a atenção da
criança enquanto a banhamos interfere
na sua concentração neste momento tão
importante de autoconhecimento.

Podemos sugerir que as crianças
brinquem antes ou depois do banho,
podendo ser organizado um espaço no
banheiro para esta ação. Porém, no
momento do banho, é preciso guardar os
brinquedos e realizar, em cooperação
com o adulto, a ação de banhar-se.
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A criança desenvolve-se gradualmente e
conquista com o tempo a autonomia
para cuidar de si. O adulto é um apoiador
deste percurso quando auxilia a criança
nos momentos de cuidados de um jeito
no qual permita que ela participe
ativamente do processo. É preciso
respeitar o tempo da criança e
incentivar a sua cooperação nas ações
do banho, mesmo que muito
pequenininha. O adulto pode pedir, por
exemplo, que a criança estique a
perninha ou lhe dê o pezinho. Quando
maior, que colabore passando o sabão
na barriga enquanto o adulto lava suas
orelhas. É fundamental investirmos na
autonomia das crianças nos momentos
de autocuidado. Então, qual o papel do
adulto no momento de banho das
crianças?

O papel do adulto está em buscar, o
tempo todo, uma relação colaborativa
através de uma linguagem simples, doce
e sensível. Que olhe nos olhos e a
convide a participar deste momento
agindo em conjunto até que a criança
conquiste sua autonomia e seja capaz de
banhar-se sozinha.



Habitando!

O que vemos? 
O que ouvimos? 
O que sentimos? 
O que pensamos? 
O que podemos investigar
em nosso banheiro?

Agora é o momento do educando visitar o banheiro da sua
própria casa.
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Como qualquer outro cômodo da casa, os nossos
banheiros também podem ser laboratórios!



EDUCAÇÃO
INFANTIL

Então, é chegada a hora do preparo do recipiente com água. A criança levará a banheira
ou bacia para o local escolhido e encherá com água (fria, natural ou morna).

BANHO DE BONECAS E BONECOS
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Esta brincadeira, além de divertida, ajuda
a criança a compreender o passo a passo
deste momento importante de
autocuidado que é realizado no nosso
cotidiano.  Primeiro escolham a boneca
ou boneco (que para esse momento deve

ser preferencialmente de plástico),
pergunte o nome da boneca ou boneco
e peça que a criança converse com ela
ou ele durante a brincadeira, chamando
pelo nome.

Os utensílios de banho devem ser
selecionados e organizados pela criança
próximo ao recipiente com água, sendo
eles: toalha, esponja, sabonete, xampu,
pente e a roupa que será colocada na
boneca ou boneco. Lembre-se, a criança
será a protagonista de todo este preparo,
será ela quem levará para o ambiente
escolhido tudo que utilizará para a
brincadeira.

Chegou a hora do banho!

Este momento é todo da criança, é importante permitir que ela brinque de maneira livre
explorando as partes do corpo, lavando o cabelo com xampu, utilizando a bucha, o
sabonete e enxaguando com água. Quando finalizar, será o momento de secar e vestir
novamente a boneca ou boneco. Ao final da brincadeira, a criança quem organizará todo
o espaço arrumando os objetos e os devolvendo ao seu local de origem.

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Sugerimos um site que traz os 19 mandamentos da pedagogia Maria Montessori. A proposta
“Banho em boneca e boneco” surgiu dos jogos idealizados por esta pesquisadora da infância.
Vale a pena conferir! https://bit.ly/2ID1uQZ



EDUCAÇÃO
INFANTIL

MANJERICÃO
Relaxante

O banho sensorial nos convida a experimentarmos diferentes sensações em um momento de
imersão. Para este banho é preciso encher uma banheira ou bacia com água limpa e morna,
espalhar pela água ervas aromáticas ou outros elementos naturais e deixar que a criança brinque
livremente explorando todas as possibilidades existentes.

BANHO SENSORIAL
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Nosso corpo percebe o mundo através das sensações. Os sentidos nos permitem
experimentar sabores, cheiros, sons, cores, temperaturas e tantas outras
possibilidades. São as sensações que nos conectam ao mundo externo!

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Sugerimos o site “Mães de peito”, que traz artigos interessantes sobre os cuidados com os bebês
e com as crianças bem pequenas. Aqui está o link que inspirou nossa proposta “Banho Sensorial”
- https://bit.ly/318l3qI. Vale a pena conferir!

É possível perceber o interesse das
crianças durante a exploração: pelas
cores, aromas, texturas, sons do
movimento da água, temperatura
envolvendo a pele, dentre tantas
outras maneiras que encontram para
esta exploração livre. Este banho é
excelente para fazer a criança
relaxar, por isso é muito indicado nos
momentos antes do sono.

Algumas dicas de
elementos para
serem utilizadas no
banho sensorial:

CAMOMILA
Ótima para a pele, calmante e digestiva

HORTELÃ
Refrescante e descongestionante

AVEIA
Boa para o alívio de coceiras

AMIDO DE MILHO
Refresca a pele



EDUCAÇÃO
INFANTIL

Pegue o fio, enrole três vezes na base do
dedo polegar. Depois essa linha vai andar
como uma cobrinha, por trás do indicador,
na frente do dedo médio, por trás do dedo
anelar e na frente do mindinho, e a cobrinha
continua a caminhar pelo caminho que
ainda não passou, então ela volta por traz
do mindinho, na frente do anelar, por traz
do dedo médio, na frente do indicador. O
próximo passo é dar duas voltas por todos
os dedos. A linha que está próxima a palma
da mão dará um pulo por cima dos dois fios
e sairá do dedo, faça isso em todos os
dedos, menos no dedão, ele vai ficar
descansando. Novamente passe duas vezes
as linha de baixo pra cima em volta dos
dedos, agora teremos dois fios que irão
pular por cima dos fios e sairá dos dedos.
Continue esse movimento até seu rabo de
gato ficar do tamanho que você desejar.
Depois de pronto faça um caracol com o
rabo de gato, faça uma costura para unir e
você terá um lindo tapete

A criança a partir dos 5 anos já pode
começar a fazer pequenos trabalhos
manuais, o tricô de dedos é uma ótima
pedida, ele estimula a vontade, a
coordenação motora fina, o senso
estético. A criança gosta de ver o que ela 

pode produzir com suas mãos. O tricô
de dedo resulta em um comprido rabo
de gato, depois de pronto você pode
transformá-lo em tapetes, bichinhos,
cachecol e tantas coisas mais que sua
imaginação permitir.

TAPETE DE RABO DE GATO
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DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Veja como fazer fio com uma camiseta velha de malha - https://youtu.be/lEIF4JWenyE
Cachecol feito com a técnica do tricô de dedo - https://youtu.be/OKjCs-Wqmew

Para fazer o tricô de dedos você precisará de um fio de barbante ou mesmo uma
camiseta velha de malha que você poderá transformar em um fio.



EDUCAÇÃO
INFANTIL

A criança pequena está começando a
conhecer o mundo e ela mesma. Quando
pequenina, ela diz "o João fez" ao invés
de dizer “eu fiz”. Tudo é novidade para a
criança, até o seu próprio corpo. O bebê
coloca a mão e o pé na boca e dessa
maneira descobre seu corpo! 

Aprende a virar-se no berço, a sentar-
se, ficar de pé e cada dia é um grande
aprendizado. Podemos fazer dessas
descobertas uma gostosa brincadeira
de desenhos, caretas, pinturas e
experiências.

EU NO ESPELHO
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DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Como fazer um autorretrato com as crianças - https://bit.ly/3o5iNua
Indígenas mostram como fazer pintura corporal - https://youtu.be/sFKxSJZJhEQ

PINTANDO O ESPELHO
Junto com um responsável, a criança começa a pintar o espelho tentando reproduzir a
sua imagem. A pessoa que está junto com ela também ajuda a fazer o desenho. O
primeiro a comandar começa seu desenho no meio do espelho e vai caminhando para
uma lateral enquanto o outro também começa do meio e caminha para a outra lateral, no
sentido oposto.

QUAIS SÃO AS MINHAS VÁRIAS CARETAS? 
Diante do espelho brinque com as diversas
fisionomias que o rosto pode ter. Faça
expressão de triste, alegre, raivoso,
assustado. Compare expressões parecidas -
tristeza/raiva, alegre/tranquila, ou opostas
- feliz/triste, assustada/tranquila.

PINTURA CORPORAL 
Usando alguma tinta própria para a pele, faça
pinturas no rosto. Se inspire em animais,
fazendo cara de gatinho, cachorrinho, cobra,
onça... os grafismos indígenas também são
ótimas inspirações, eles pintam seus corpos de
maneira bela e com significados profundos.



EDUCAÇÃO
INFANTIL

Transforme esse momento, que pode ser desafiador para muitos pais, em um
momento descontraído e de aproximação com a criança. Aproveite para elogiar o
cabelo da criança. 

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Esses momentos de descontração são muito
valiosos para as crianças e adultos. Nesses
momentos podemos mostrar para a criança
como ela é bonita, valorizar a beleza de cada
pessoa, bonita a sua maneira, seja com
cabelos liso ou encaracolado, escuro ou
claro.

Este vídeo trás o poema de Bell Hooks, Meu
crespo é de rainha - https://bit.ly/3dCQazD

Veja aqui lindos penteados para praticar
inspirados nas princesas da Disney.
https://youtu.be/BDuxaQH9UoA

Arrumando o cabelo - Hair Love, um curta-
metragem de animação vencedor do Oscar®
de Matthew A. Cherry, conta a história
comovente de um pai afro-americano
aprendendo a pentear a filha pela primeira
vez. 

HOOKS, Bell. Meu Crespo é de rainha, ed.
Boitatá 1999. O livro apresenta as meninas
brasileiras diferentes penteados e cortes de
cabelo de forma positiva, alegre e elogiosa.

TRANSFORMAÇÕES 
COM PENTEADOS

Que tal se inspirar no penteado da artista Frida Kahlo, ou de um personagem de um
livro ou filme que você gosta como a princesa Pocahontas, Jasmine ou Mulan?
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Aproxime-se da criança, torne esse
momento agradável, conte uma história,
cante uma música ou crie um
personagem, mas não coloque medo.
Incentive o hábito desde cedo, deixe que
ela escolha a escova de dentes,  se
possível, compre produtos infantis,
escovas de cerdas macias e de cabeça
pequena e creme dental adequado.
Permita que ela segure a escova de
dentes e ensine a fazer os movimentos
de modo correto.  

Organize o espaço, no caso o banheiro,
deixe os acessórios acessíveis para que a
criança busque fazer a escovação. Leve a
criança ao dentista regularmente, de
preferência um odontopediatra, pois,
esse profissional tem espaço apropriado
para receber os pequenos e uma
linguagem que conquista as crianças e
afasta o medo.

As crianças aprendem muito mais pelo
exemplo do que pelas palavras e a
família é a principal referência para elas.
É bem melhor a compreensão de que a
escovação é um hábito de higiene diário
quando, após as refeições, os pais ou
responsáveis escovam os dentes, usam
fio dental e higienizam a língua
corretamente, juntamente com a criança. 

As crianças são curiosas, gostam de
saber sobre tudo e aprendem o que faz
sentido para elas, portanto, ela precisa
compreender que a escovação evita
cárie, mau hálito e muitos problemas de
saúde.

É HORA DE 
ESCOVAR OS DENTES!

Ensinar as crianças na escovação demanda cuidado, tempo, paciência, dedicação e
certa criatividade, pois é um hábito de higiene que vai perdurar por toda a vida.
Pensando nisso, trouxemos uma proposta para tornar essa atividade muito divertida.
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Nosso convite é para que você e sua família,
em especial as crianças, conheçam o
banheiro da sua casa. Vocês podem
começar convidando as crianças para fazer
um passeio pela casa, tanto os maiores
quanto os bebês. Inicie pelo quintal, passe
pela cozinha, pela sala, nos quartos e
pergunte se tem algum cômodo faltando
para visitar. 

Chegando no banheiro, questione as
crianças sobre o que tem nesse lugar,
deixem que explorem, peguem os
utensílios, mostre cada objeto, como o
espelho, os bebês gostam de ver a sua
imagem! Apresente o vaso sanitário, como
usá-lo, como pegar o papel higiênico na
quantidade certa, e aproveite para explicar
que é um produto que não pode faltar,
apresente a lixeira, diga que ela não pode
ficar transbordando e explique que, de
preferência, tem que ter um tampa para
não mostrar os papéis que foram usados,
mostre também a escova sanitária e sua
utilidade.

VAMOS CONHECER O 
BANHEIRO DA NOSSA CASA?

O banheiro da nossa casa não é um
lugar que ficamos por muito tempo, a
não ser em casos específicos de algum
mal-estar. Geralmente vamos ao
banheiro para tomar banho, escovar os
dentes e para as necessidades
fisiológicas.

Porém o banheiro é um lugar que conta
diferentes histórias, se você perguntar
para algum colega, sempre terá alguém
que tem algo interessante,
constrangedor ou assustador para falar
sobre o banheiro.
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Ensine a dar a descarga, ligar o chuveiro ou
a torneira da pia, é preciso ensinar, mostrar
o ralo, para onde vai a água utilizada. Fale
sobre as toalhas, se tiver, abram o armário
e as gavetas, apresente os materiais de
higiene pessoal, sabonete, escova de
dentes, creme e fio dental, entre outros.
Fale sobre os cuidados necessários e os
riscos que pode ter esse espaço da casa,
mas que pode ser um lugar muito divertido.



- O grafiteiro Samuel Freiria
transformou mensagens de ódio,
escritas em um banheiro feminino, em
frases positivas. Onde estava escrito “Se
todo mundo desiste de mim pq eu não
posso?”, ele respondeu: "PORQUE? Pq vc
é especial pra alguém!".

- O estudante de direito Daniel, com o
projeto “anjos anônimos”, deixa
palavras carinhosas e motivacionais no
espelho e nas paredes de banheiros das
universidades.

- O profeta Gentileza, que durante 40
anos levou palavras de amor, bondade e
respeito ao próximo, foi o responsável
pela frase “Gentileza Gera Gentileza". A
cantora Marisa Monte, indignada por
terem apagado os painéis que o Profeta
pintou no Rio de Janeiro, escreveu a
música "Gentileza".

PÓLEN DE 
REFLEXÃO

PALAVRAS QUE TRANSFORMAM
Um encontro com uma palavra
amiga pode transformar
momentos. Trouxemos aqui três
iniciativas que levaram esperança
através de mensagens.
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Inspire-se também, deixe no espelho do
banheiro um recado, um lembrete, uma
mensagem de amor para você mesmo,
para alguém que você quer agradar ou
pedir desculpas.

Links:
https://bit.ly/2Hgh2Jx
https://bit.ly/3kdpJmA
https://bit.ly/2U8s5Yt



Você sabia que os portugueses quando
chegaram no Brasil, por volta do ano de
1500, não tomavam banhos todos os dias?
Eles se assustaram ao verem os banhos
diários dos povos indígenas brasileiros.
Este hábito de higiene é algo que herdamos
destes povos indígenas, por viverem na
natureza e ter acesso a rios e ao mar,
tomavam vários banhos por dia. Eles
acreditavam que a água não lavava apenas
o corpo, mas purificava o espírito. Os
portugueses acabaram cedendo aos hábitos
dos nativos e começaram lavando os pés
diariamente.

ENSINO
FUNDAMENTAL

VAMOS FAZER UMA PESQUISA 
COM SUA FAMÍLIA? 
Pergunte aos seus pais e avós como era o
banho que eles tomavam na infância deles.
Faça anotações e desenhos, e depois da
pesquisa tome um banho bem gostoso para
relaxar!  Ao pesquisar sobre o banho você
vai aprender que já tomamos banho de
caneca, pois o banheiro com água encanada
e aquecida é algo recente. Nem sempre
houve todo este conforto para o banho!

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA: 
Estas reflexões sobre hábitos, tão comuns
hoje, que não foram sempre assim, ajudam
na construção da ideia de permanências e
mudanças, que são muito importantes
para auxiliar as crianças a construírem
suas referências para entender como o
mundo funciona. História do banho -
https://bit.ly/31oc84p

Esta parece ser uma pergunta bastante estranha, você não acha? Pois tomar
banho diariamente faz parte dos nossos hábitos de higiene e bem estar. Mas nem
sempre foi assim.

VAMOS TOMAR BANHO HOJE?
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DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS: 
Por meio da brincadeira, a criança aprende,
experimenta o mundo, possibilidades,
relações sociais, elabora sua autonomia de
ação, organiza emoções, além de
desenvolver também a aprendizagem da
linguagem e a habilidade motora. Tente
interagir e brincar com as crianças, esta será
uma grande oportunidade de aprendizado
para todos.

BRINCAR DE CONGELAR OBJETOS 
Imagine que está no polo norte e que todos
os animais e objetos estão congelados e que
os icebergs escondem tesouros! Para
organizar a brincadeira coloque objetos em
uma bacia com água e deixe no congelador
por algumas horas. Retire a grande pedra de
gelo e convide as crianças para descobrirem
os tesouros congelados. Com a ajuda de
alguns utensílios e algumas bisnagas com
água morna ou em temperatura ambiente, o
gelo do oceano começa a derreter. Outra boa
dica é usar sal de cozinha e sal grosso para
auxiliar no derretimento e ainda criar
diferentes texturas a serem exploradas no
mar. O gelo promete refrescar os ânimos e
descontrair nos dias quentes.

Na hora do banho a criança conhece seu
corpo e aprende a cuidar dele, criando
hábitos de cuidados, higiene e autonomia.
Por isso, nesse momento concentração e
atenção são muito importantes. Mas, por
que não aproveitar o espaço do banheiro

para criar algumas brincadeiras
divertidas e refrescantes para estes dias
de calor intenso? Claro que sempre com
cuidado para que não se desperdice água
e nem tão pouco se cause acidentes no
ambiente escorregadio. 

PINTURA COM O NARIZ 
Que tal elaborar arte moderna com
desenhos e formas diferenciadas? Usando
tinta guache e o nariz , as crianças podem
criar, brincar e contar histórias criando
personagens no azulejos do banheiro, a área
do box é o mais adequado para ser a tela.
Use a imaginação e deixe a criatividade fluir.

BRINCANDO NO BANHEIRO
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Que tal fazer uma experiência de canto? Escolha
sua música favorita, entre no box onde você
toma banho e experimente cantá-la. O
microfone pode ser o seu xampu, imagine ser
grande um artista da música. Mas atenção: não
precisa gritar para soltar a voz, o próprio espaço
do banheiro vai fazer com que sua voz fique
mais potente. E lembre-se de não desperdiçar
água durante o banho, não exagere no tempo
cantoria!

O ideal é seu banho durar uma média de 3 a 5
minutos, o que dá para cantar uma música
inteirinha! Que tal tentar cronometrar o tempo
do seu banho cantando? Dá para se molhar,
ensaboar o corpo todo e até lavar seus cabelos
cantando sua música favorita.

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS: 
Conversem com as crianças sobre o desperdício,
que deve ser evitado ao máximo, não só pela
economia na conta de água, mas também pelo
cuidado com o meio ambiente. Dessa forma, o
banho demorado pode ser um grande vilão da
economia de água e do meio ambiente. Um
banho de 15 minutos, sem fechar o registro,
consome mais do que a ONU recomenda de uso
de água por pessoa em um dia inteiro: 135 litros.

Cantar no banheiro tem muitas vantagens: uma
delas é que lá dentro, por ser o menor cômodo
da casa, sua voz fica muito mais bonita,
encorpada. Isso porque as ondas sonoras (que
você emite toda vez que canta, ou faz algum
outro som) ficam mais tempo dentro do
banheiro, por conta dos azulejos nas paredes.

Você gosta de cantar? Qual sua música favorita? Já se imaginou sendo um grande astro
do rock? Ou uma estrela da música pop, cantando para milhares de pessoas? Se sim,
com toda certeza, já cantou muito no banheiro, principalmente durante o banho! 

CANTANDO NO CHUVEIRO
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VEJA MAIS:
10 Dicas para economizar: https://bit.ly/30DzO4o 
5 músicas para o banho: https://bit.ly/3cPXRBY
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Precisamos cuidar muito bem deles, para
evitar problemas como cáries, tártaro e
até mesmo o mau hálito. A maneira mais
eficaz de cuidar dos nossos dentes é
escová-los todos os dias e procurar um
dentista regularmente. A escovação não
pode ser muito rápida, pois precisamos
limpar dente por dente, além da nossa
língua e as bochechas, eliminando de vez
toda sujeira deixada no final de cada
alimentação. Você sabia que a escovação
deve durar pelo menos 2 minutos?

Passo 3: Encha uma das garrafas com areia, você
pode usar um funil para ajudar. É bom medir a
quantidade de areia necessária para a contagem de
dois minutos. Faça isso passando a quantidade de
areia necessária pelo buraquinho feito nas tampas
das garrafas. 

Passo 4: Coloque a tampa na garrafa que contém a
areia que foi medida e, em seguida, coloque a outra
garrafa em cima dela, rosqueando a garrafa na tampa.

Passo 5: Agora você pode decorar a ampulheta com
marcadores coloridos e fita adesiva. O seu novo
cronômetro já pode ocupar um lugar privilegiado na
prateleira do banheiro, pronto para sua rotina de
limpeza dental!

Quantas vezes por dia você escova os seus dentes? Você leva quanto tempo para
escovar os dentes? Você sabia que temos ao todo 32 dentes permanentes, que vão
nascendo conforme crescemos? Quantos dentes permanentes você já tem?

XIC XIC: HORA DE 
ESCOVAR OS DENTES
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Passo 1: Pegue as duas garrafas e
retire suas tampas. Depois, usando
cola forte, cole as duas tampas com
as costas uma contra a outra.

Passo 2: Peça para um adulto fazer
um furo que atravesse as duas
tampas, usando o prego ou a broca,
cuidadosamente. Isso vai permitir
que a areia passe por elas.

Vamos construir uma ampulheta para
controlar o tempo que você precisa
escovar os dentes, mas de uma maneira
bem divertida!

Você vai precisar de:
- 2 garrafas pet pequenas, com fundo
arredondado;
- Areia (pode ser colorida);
- Cola de contato;
- Prego ou broca pequena de 4mm;
- Fita adesiva colorida.

DICA:
Xic, Xic, Xic – Mundo Bita: https://bit.ly/349wNuM



ENSINO
FUNDAMENTAL

O acesso à energia e água tratada são essenciais
para a vida nas cidades. É até difícil para nós
imaginarmos o que seria do nosso cotidiano sem a
energia que nos permite ter luz elétrica, aparelhos
como TV e liquidificador e água quente no chuveiro.
Da mesma forma, quase como mágica, apenas
abrimos a torneira ou apertamos um botão e temos
água na torneira, chuveiro, mangueiras, vaso
sanitário. Há grandes estruturas e tecnologias que
nos permitem esse acesso. Não é por acaso que
cerca de 10% das casas no Brasil não possuem água
encanada. No caso da energia, há uma abertura
maior, 99,8% do Brasil já possui energia elétrica.

No caso da energia elétrica, é produzida em
grandes usinas a partir da força da queda da água.
Depois, são transportadas por linhas de alta tensão.
Esses levam a energia da usina para cada uma das
cidades.

No caso da água, há um processo que começa
nos rios e lagos ou no lençol freático, que são
como que rios subterrâneos, debaixo da terra.
Depois de retirada destes lugares, a água vai para
uma estação de tratamento.  Por fim, a água é
transportada em grandes tubos, que estão
enterrados debaixo da terra. Através deles,
chegam finalmente na nossa casa para o
consumo.

BANHO QUENTE PRECISA DE...
ÁGUA E ENERGIA!

Você nunca perguntou como se faz para a água do chuveiro que a gente toma banho sair
quentinha? Pois é, não é nada simples. Como a água e a energia elétrica chegam até a
nossa casa para que o banho seja quente?
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Usinas hidrelétricas

Fios alta 
tensão

ENERGIA ELÉTRICA

Nossas casas

Rios e lagos

Estação de

tratamento

Transporte por
canos e tubos

ÁGUA TRATADA

LINKS:
Veja como a água chega na nossa casa:
https://bit.ly/3o0a4Jw
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BANHO QUENTE PRECISA DE...
ÁGUA E ENERGIA!

Para poder contar com água encanada e energia elétrica em casa, cada família precisa
pagar por ele.  É por isso que todo mês, recebemos em casa uma conta de água e uma de
luz com o valor que temos que pagar.
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VOCÊ JÁ VIU A CONTA DE ÁGUA E ENERGIA DA SUA CASA? VAMOS VER COMO ELA É?
Siga os passos a seguir para aprender a entender a sua conta:

1) Peça para um adulto te mostrar a conta de água
e de energia. Onde será que ela fica? Onde é
guardada?

2) Com ela em mãos tente encontrar algumas
informações:

-  Endereço da casa: é a casa que consumiu a
energia ou a água naquele mês. Você sabe o
endereço da sua casa de cabeça? Está correto o
que está na conta?

- Data de vencimento: é a data limite para o
pagamento dessa conta. Que dia é hoje? Quantos
dias faltam para o dia do vencimento?

-  Valor total da conta: é o valor que terá que ser
pago, ele é proporcional ao que foi gasto. Pense em
uma coisa que você gosta muito, como um sorvete,
quantos sorvetes poderiam ser comprados com
esse dinheiro? Será que podemos economizar um
pouco no mês que vem?

Próxima Leitura Conta do Mês Vencimento Valor R$

14/10/2020 SETEMBRO/2020 01/10/2020 278,12

VEJA UM EXEMPLO DESSAS INFORMAÇÕES:

Algumas contas trazem um histórico de consumo. Isso serve para você saber quanto gastou em cada mês.
No exemplo a seguir, qual foi o mês de maior consumo desta família?

Agora você já sabe acompanhar as contas de água e
energia elétrica da sua casa. Que tal acompanhar
todo mês e caso ela comece a ficar muito alta criar
alternativas para economizar? Apagar a luz quando

sair do quarto, fechar a torneira enquanto escova
os dentes, tomar banho mais rápido, o que mais
podemos fazer para economizar?

345 368 201
471

275 458 344 420
221

590 586 602
473
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Links:
https://bit.ly/2FGRhBI

Palavra de ordem do momento, sendo o conjunto de ações que cada
indivíduo promove para manter a própria saúde e bem-estar. Pode-se
dizer que é tudo aquilo que se faz para cultivar qualidade de vida. Isso
pode significar olhar para o corpo, para a mente, para o lado emocional.
Vale lembrar que não significa estar sempre bem, mas sim, estar pronto a
entender a si mesmo e buscar soluções, quando elas se fizerem
necessárias. 

PÓLEN DE 
REFLEXÃO

MEXER O 
SEU CORPO

ESCREVER
GENTILEZAS

UM BOM
COCHILO

BANHO 
RELAXANTE

MASSAGEM
NOS PÉS

OUVIR
MÚSICAS

AUTOCUIDADO
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ALONGAR-SE
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BANHO DE 
BONECOS E
BONECAS

Dicas para o professor:
A proposta “Banho em bonecas e bonecos”  foi inspirada na ideia dos jogos Montessorianos. Maria Montessori
defendia que “O potencial do aprender está em cada um de nós”. Como é importante nós educadores buscarmos o
potencial de nossas crianças.

Para saber mais:
Se quiser saber mais, vale a leitura sobre Maria Montessori no link https://bit.ly/3nZWeqJ. O material do
Programa A União Faz a Vida também nos ajudará a refletir sobre “Os Períodos Sensíveis” pontuados por Maria
Montessori. Busque o texto “As fases do desenvolvimento infantil e suas relações com a aprendizagem” – páginas
de 61 a 68 - Prof. Dr. Max G. Haetinger, indicado na referência abaixo: Contribuições teóricas e práticas
pedagógicas: o Programa A União Faz a Vida na educação infantil (PUFV EI) / Daniela Haetinger; Max Günther
Haetinger (organizadores). – Porto Alegre: Sicredi, 2018.

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

BANHO
SENSORIAL

Dicas para o professor:
A BNCC nos orienta o cuidar e educar de maneira indissociável. Esta relação nos faz compreender a importância
dos momentos de cuidados essenciais como o banho, a troca, a alimentação, a higienização das mãos, dos dentes,
entre outros, com os bebês e com as crianças bem pequenas. Os adultos de referência da criança precisam
proporcionar apoio e possibilidade de construção de autonomia em uma relação sensível de respeito.

Sites para pesquisa: 
Emmi Pikler, através de suas observações com bebês e crianças pequenas, ajuda a encontrar meios para apoiar a
criança na conquista da autonomia através da sua participação ativa nos momentos de cuidados pessoais.
Sugerimos o texto “A aprendizagem e o desenvolvimento dos bebês segundo a teoria de Emmi Pikler” presente no
material do programa A União Faz a Vida - páginas 117 a 123, indicado na referência: O Programa A União Faz a
Vida: fundamentos teóricos e metodológicos / Alexandre Isaac; Ricardo Casco (organizadores). Porto Alegre:
Fundação Sicredi, 2019

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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TAPETE DE 
RABO DE GATO

Dicas para o professor:
O professor Richard Sennett afirma: o que fazemos com nossas mãos interfere em nossa maneira de pensar. O
professor Jorge Larrosa ressalta: "se o movimento da mão e o sentido do tato definem camadas profundas do
pensamento humano (são responsáveis pela humanização e ao mesmo tempo por seu resultado, como se o homo
sapiens, que é definido pela linguagem, pelo saber e pelo pensamento não pudesse ser separado do homo faber do
homem que faz e que fabrica, a perda de mãos como essencial de nossa relação com o mundo e sua substituição pelo
dispositivo anunciam mutações básicas, não apenas na natureza de nossas ações mas também, e acima de tudo, em
nosso pensamento".. Nossas mãos nos ensinam conforme trabalhamos com elas, pegamos diferentes texturas e
materiais. Quando fazemos algo com nossas mãos definimos algo em nosso pensamento.

Para saber mais:
LARROSA, Jorge. Esperando não se sabe o quê. Sobre o ofício de professor. Autêntica Editora, 2019.

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

EU NO 
ESPELHO

Dicas para o professor:
Com a devida delicadeza que o desabrochar infantil pede, podemos fazer atividades que levem a criança  conhecer-se de
forma saudável. Esse conhecer o mundo acontece aos poucos. Gradativamente, ela aprende sobre seu corpo, seus
sentimentos e emoções, suas necessidades. Sua fala, seu desenho expressam esse desenvolvimento, quando ela fala
“EU” muitas percepções e entendimentos já aconteceram no recém-nascido. No livro Criança Querida, podemos ler: “No
terceiro ano de vida, nasce na criança a possibilidade de pensar e, junto com ela, a vivência do “eu” (muitas crianças usam
a palavra “eu” só no fim do terceiro ano de vida e se referem a si mesmas pelo seu próprio nome).”  Cabe a nós adultos
acolhermos essa criança de maneira que ela se sinta segura e possa se desenvolver sem tensões e medos. Em um
ambiente onde não há gritos, gestos brutos, tumulto, barulhos amedrontadores, ou seja, onde reina um ambiente
acolhedor, a criança se desenvolverá plenamente.

Para saber mais:
GRUPIONI, Luiz Donisete Benzi (org). Índios no Brasil . MEC – 1994
IGNACIO, Renate Keller. Criança Querida, o dia a dia da Educação Infantil

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

CONEXÕES COM A BNCC - PROFESSOR
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É HORA DE
ESCOVAR OS

DENTES!

Dicas para o professor:
A educação é fator primordial para despertar nas pessoas o interesse em manter sua saúde. Quando o foco é a
saúde bucal da criança, faz-se necessário que o processo educativo se estenda também aos pais e familiares,
para que estes sejam agentes de motivação na inserção e perpetuação de hábitos saudáveis (MIALHE, 2008).

Para saber mais:
MIALHE, Fábio Luiz. GONÇALO, Camila da Silva. A importância dos responsáveis na saúde bucal da criança.
Revista Uningá. Maringá. 2008.

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

VAMOS
CONHECER O

BANHEIRO DA
NOSSA CASA?

Dicas para o professor:
É no espaço físico que as crianças conseguem estabelecer relações entre as pessoas, a cultura, o modo de ser,
viver e o mundo. É no espaço da casa que está retratado o meio social em que a criança está inserida. Muitas
vezes esses espaços não são apresentados para crianças, muito menos são ensinados a utilizar os objetos que lá
estão. O banheiro da casa, por exemplo, é utilizado somente como local para a higiene, não sendo visitado em
outros momentos, perdendo-se uma oportunidade rica de aprendizagem e desenvolvimento.

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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VAMOS TOMAR
BANHO HOJE?

Competência geral:
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social,
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Competências específicas:
Linguagens - Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica,
reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades
sociais e culturais.

Ciências Humanas - Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em
situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.

Ciências da Natureza - Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural,
social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade
para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da
Natureza.

Matemática - Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes
culturas, em diferentes momentos históricos, e  é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos  e
tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.

Dicas para o professor:
Você pode sugerir que as crianças pesquisem também a história do banho pelo mundo, povos antigos como os
egípcios, os gregos e os romanos tinham hábitos diferentes dos nossos, banhos para purificar, banhos coletivos.
Nos países de origem árabe existem as hamans, luxuosas casas de banho no qual tomam-se banho, depilam,
passam por sessões de massagem, branqueiam os dentes e se maquiam. Outro fato importante ocorreu na Idade
Média quando o papa Gregório I foi precursor do repúdio ao banho ao dizer que o contato com o corpo era via mais
próxima do pecado. Dessa forma, o tomar banho se transformou em uma atividade anual e acontecia em um
simples barril de água. Fora disso, os asseios diários eram feitos pelo uso de panos úmidos nesse período. O
banho como o conhecemos hoje se consolidou por volta de 1930, e não era tão frequente. Era tomado aos
sábados, dia em que se trocava a roupa de baixo das crianças. Segue algumas referências que podem auxiliar
nesta construção.

Link de materiais: 
O diabo na água e a história do banho - https://bit.ly/3j6uzk8
História do banho- https://bit.ly/2ILZy8H
História do banho -  https://bit.ly/3dDiHF2
BUENO, Eduardo. Passando a limpo: História da higiene pessoal no Brasil - https://bit.ly/3kbUdFD

LINGUAGENS CIÊNCIAS
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BRINCANDO
NO BANHEIRO

Competência geral:
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

Competências específicas:
Linguagens - Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da
atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a
construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

Ciências Humanas - Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar
efetivamente das dinâmicas da vida social.

Ciências da Natureza - Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana,
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

Matemática - Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e
resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.

Dicas para o professor:
Proporcionar oportunidades lúdicas para as crianças possibilita que elas desenvolvam mecanismos importantes
de aprendizagem, raciocínio lógico, solução de problemas e interações sociais. O brincar favorece o
desenvolvimento intelectual e afetivo através da ação e da imaginação de modo a criticar, selecionar e mesmo
construir os próprios conteúdos. Nestas brincadeiras sugeridas para o espaço do banheiro, muitos conteúdos de
linguagens, arte e ciências da natureza podem ser abordados. Essas são experiências nas quais as crianças
podem apropriar-se de diversos conhecimentos e também os construir por meio de ações e interações com seus
pares e com adultos, o que potencializará suas aprendizagens, seu desenvolvimento e sua socialização.

Link de materiais: 
A importância do brincar - Renata Meirelles e Severino Antonio - https://bit.ly/35afysJ
A importância do brincar no desenvolvimento infantil - https://bit.ly/37ykSsP
Tizuko Morchida Kishimoto - O brincar Na educação - https://bit.ly/2FFZFkT
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CANTANDO 
NO CHUVEIRO

Competência geral:
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

Ciências Humanas - Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância,
direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

Ciências da Natureza - Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana,
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

Matemática - Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e
culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las
crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.

Dicas para o professor:
O espaço do banheiro, embora pareça não trazer muitas referências de aprendizagem, pode proporcionar às
crianças excelentes experiências criativas. Ao pensar em uma atividade de canto dentro do banheiro é possível
trabalhar com vários conteúdos, não só arte e música. É possível explorar a acústica dentro da área de ciências; a
matemática pode se encarregar do tempo de banho, quantidade de água por minutos, metragem do espaço e
contagem rítmica. Em Arte, explore a linguagem da música, principalmente as propriedades do som – sons graves
e agudos, timbres e propagação do som. Na geografia, explore os recursos hídricos enquanto na língua
portuguesa é possível trabalhar com produções de textos sobre economia e desperdícios de água. Questione as
crianças sobre o eco da voz dentro do espaço. Sugira que gravem áudios do canto dentro do banheiro e compare
as qualidades da voz em diferentes espaços – abertos, como a varanda ou quintal e fechados como sala, em
comparação com o banheiro. Fale sobre músicas com as crianças, o que gostam de ouvir, quais as referências de
artistas que mais gostam. Apresente novos músicos e compositores brasileiros e estrangeiros, pois isso
possibilita ampliar seu repertório cultural.

Link de materiais: 
Por que é bom cantar no chuveiro? https://bit.ly/2ZZbIkk 
Por que cantamos no chuveiro? https://bit.ly/2FW9pHJ 
Propriedades do som – cantando com excelência:https://bit.ly/30H8nXg 
Repertório musical: Palavra Cantada - Tchibum da Cabeça ao Bumbum: https://bit.ly/3iZI7ik 
Chuva Chove no Chuveiro | BOLOFOFOS [Hora do banho]: https://bit.ly/3mIYNNi 
Mundo Bita - Bom Banho:  https://bit.ly/3mC96T4 
Banho É Bom - Castelo Rá-Tim-Bum:  https://bit.ly/32SfCxj
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XIC XIC: É HORA
DE ESCOVAR 
OS DENTES

Competência geral:
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

Ciências Humanas - Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância,
direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

Ciências da Natureza - Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana,
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

Matemática - Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e
resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.

Dicas para o professor:
A proposta principal desse percurso é a regulagem de tempo da escovação dental por meio do instrumento
ampulheta. Pensando nas possibilidades pedagógicas de tal instrumento, explore questões relacionadas ao
tempo como cálculo de segundos, minutos e horas. É possível propor outros usos da ampulheta, como medir o
tempo de banho, por exemplo. Ainda na matemática, explore possibilidades de pequenos cálculos com operações
básicas, relacionadas ao tempo de escovação. Nas áreas de linguagens, explore a produção de texto, contação de
histórias, desenhos, músicas e brincadeiras envolvendo a ampulheta e a saúde bucal. Na área de Ciências da
Natureza, explore possibilidades com partes do corpo – sistema digestivo, hábitos alimentares e cuidados com o
corpo. Também é possível trabalhar com a ampulheta, propondo atividades de escalas de tempo (dia, noite) e até
mesmo calendários.
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BANHO QUENTE
PRECISA DE...

ÁGUA E ENERGIA

Competência geral:
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

Ciências Humanas - Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização,
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

Ciências da Natureza - Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender
ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e
valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

Matemática - Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes
culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e
tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.

Matemática - Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes,
recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

Dicas para o professor:
Esta atividade que preparamos articula várias aprendizagens possíveis para os educandos do Ensino
Fundamental, em especial na área de matemática e ciências da natureza. O principal motivo é que ela trata de
conhecimentos científicos de uma forma contextualizada, articulando tecnologia, matemática e ciências da
natureza com o cotidiano e as questões sociais nas quais os educandos estão inseridos. Desta forma, você
professor pode estimular que esta atividade seja feita com o apoio dos familiares para que a criança desenvolva o
senso crítico e a reflexão aprofundada sobre os temas, a partir das interações com eles de um problema concreto.
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SUMÁRIO

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EDUCAÇÃO INFANTIL)

CONVIVER com outras crianças e
adultos, em pequenos e grandes
grupos, utilizando diferentes
linguagens, ampliando o
conhecimento de si e do outro, o
respeito em relação à cultura e às
diferenças entre as pessoas.

BRINCAR cotidianamente de diversas
formas, em diferentes espaços e
tempos, com diferentes parceiros
(crianças e adultos), ampliando e
diversificando seu acesso a produções
culturais, seus conhecimentos, sua
imaginação, sua criatividade, suas
experiências emocionais, corporais,
sensoriais, expressivas, cognitivas,
sociais e relacionais.

CONHECER-SE e construir sua
identidade pessoal, social e cultural,
constituindo uma imagem positiva de
si e de seus grupos de pertencimento,
nas diversas experiências de
cuidados, interações, brincadeiras e
linguagens vivenciadas na instituição
escolar e em seu contexto familiar e
comunitário.

EXPRESSAR como sujeito
dialógico, criativo e sensível,
suas necessidades, emoções,
sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões,
questionamentos, por meio de
diferentes linguagens.

EXPLORAR movimentos, gestos,
sons, formas, texturas, cores,
palavras, emoções,
transformações, relacionamentos,
histórias, objetos, elementos da
natureza, na escola e fora dela,
ampliando seus saberes sobre a
cultura, em suas diversas
modalidades: as artes, a escrita, a
ciência e a tecnologia.

PARTICIPAR ativamente, com adultos
e outras crianças, tanto do
planejamento da gestão da escola e
das atividades propostas pelo
educador quanto da realização das
atividades da vida cotidiana, tais
como a escolha das brincadeiras, dos
materiais e dos ambientes,
desenvolvendo diferentes linguagens
e elaborando conhecimentos,
decidindo e se posicionando.
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SUMÁRIO

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
(EDUCAÇÃO INFANTIL)

Os Campos de Experiências possibilitam apreender o mundo a partir da
inserção em experiências culturais, científicas, artísticas, de movimento,
tecnológicas, tanto aquelas iniciadas pelas crianças como as propostas
pelos educadores.

Para saber mais:
"Práticas de apropriação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pelo Programa A União Faz a Vida"
do livro "Fundamentos Teóricos e Metodológicos" - página 59.
Site - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-campos-de-experiencias.
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EI 02 TS 01

GRUPO POR FAIXA ETÁRIA:
01 BEBÊS 
(0 a 1 ano e 6 meses)
02 CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
03 CRIANÇAS PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:
EO O eu, o outro e o nós
CG Corpo, gestos e movimentos
TS Traços, sons, cores e formas
EF Escuta, fala, pensamento e imaginação
ET Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações

Posição da habilidade na
numeração sequencial do
campo de experiências para
cada grupo/faixa etária.

ETAPA DE ENSINO:
Educação Infantil

*Refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento
proposto no campo de experiências: "Traços, sons, cores e formas" para
crianças bem pequenas.
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SAIBA MAIS E DICAS
Francesco Tonucci: a casa como lugar de
brincadeira e aprendizado durante a pandemia
- https://bit.ly/39UC22A.

IMAGENS E ILUSTRAÇÕES: FREEPIK.COM / CANVA.COM
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