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Habilidades Orientações e sugestões ao professor 

Unidade 2  
Você e o seu corpo 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Corpo humano 

(EF01CI02) Localizar e nomear partes do 
corpo humano, representá-las por meio 
de desenhos e explicar oralmente suas 
funções. 

(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais 
os hábitos de higiene do corpo (lavar as 
mãos antes de comer, lavar os dentes, 
limpar olhos, nariz e orelhas etc.) são ne-
cessários para a manutenção da saúde. 

Nesta unidade, abordamos o corpo humano e suas características, relacionando-as com os há-
bitos de higiene e a saúde. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Utilize imagens fotográficas que retratem crianças realizando atividades diversas. À medida 
que apresentar as imagens, questione os alunos sobre quais partes do corpo estão envolvi-
das na realização dessas atividades. Permita que eles se expressem livremente. Para fortale-
cer o respeito e a valorização da diversidade, procure incluir imagens de pessoas com defici-
ências físicas praticando atividades cotidianas. 

• Procure abordar atividades lúdicas das quais os alunos possam participar de forma ativa. 
Uma abordagem possível é propor que eles construam um “desenho do corpo”. Para isso, 
forneça materiais como papel kraft ou cartolina e solicite aos alunos que representem o con-
torno de seus corpos. Peça aos alunos que indiquem algumas partes do corpo (que podem 
ser apontadas por você ou por eles) e questione-os se eles sabem quais são as funções das 
partes indicadas. Efetue as correções necessárias e estimule-os a se expressar oralmente. Se 
julgar necessário, acrescente informações, lembrando que elas devem estar adequadas à 
idade deles para que possam ser compreendidas. Posteriormente, você pode propor ques-
tões para avaliar o entendimento deles sobre o que foi abordado. 

• Questione os alunos sobre as condições que eles acreditam ser necessárias para o bom fun-
cionamento do corpo. Como podem surgir muitas informações, registre-as no quadro. Certi-
fique-se de que os hábitos de higiene das pessoas sejam incluídos nas discussões. Caso esses 
hábitos não se evidenciem nas respostas dos alunos, traga-os para a discussão. 

• Discuta com os alunos quais problemas podem ser ocasionados se os hábitos de higiene não 
forem realizados de forma adequada. Amplie a discussão envolvendo também a importância 
de manter limpo e arrumado o ambiente em que vivemos.  

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, 
observe e avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada 
conteúdo trabalhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desen-
volvido. Sempre que necessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços 
na aprendizagem dos alunos. 


