
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 1º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Os dois lados do meu corpo 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O conteúdo desta sequência didática terá como foco a identificação de partes do corpo e o 

reconhecimento dos lados direito e esquerdo. Além disso, a sequência didática trabalhará também 

alguns hábitos de higiene do corpo. 

Objetivos de aprendizagem 

• Localizar, reconhecer e nomear os lados direito/esquerdo do corpo humano. 

• Discutir e reconhecer hábitos de higiene do corpo. 

Objeto de conhecimento 

Corpo humano. 

Habilidade 

(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 necessários para a manutenção da 

saúde. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Aparelho de som ou outro recurso para ouvir a música indicada. 

• Música “Desengonçada”, de Bia Bedran. A música pode ser encontrada na internet. 

Aula 3 

• Folhas de papel sulfite. 

• Mapa do corpo feito em papel pelos alunos. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Mexendo o corpo 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: no pátio em linhas e colunas. 

 

Com base na letra da música “Desengonçada”, monte uma coreografia simples. 

No pátio da escola, use o aparelho de som para tocar a música para todos os alunos ouvirem 

e deixe-os dançar livremente. Depois, toque-a novamente e ensine aos alunos a coreografia criada.  

O mais recomendável é que você inicie a coreografia de costas para os alunos para que eles 

identifiquem os lados direito e esquerdo do corpo deles a partir da observação do seu. Para verificar 

se eles estão reproduzindo corretamente os movimentos, você pode solicitar a ajuda do professor de 

Educação Física. Quando perceber que eles já se sentem mais seguros, dance de frente para eles, ob-

servando mais atentamente aqueles que reproduzem movimentos espelhados aos seus.  

Os professores de Educação Física poderão ter uma contribuição importante neste trabalho 

realizando outros exercícios psicomotores que desenvolvam a lateralidade e a noção de esquerda/di-

reita.  

Aula 2 – Higiene do corpo 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupo de 5 alunos. 

 

A proposta desta aula será promover com os alunos um debate a respeito dos hábitos de 

higiene do corpo. 

Apresente aos alunos alguns itens de higiene pessoal como: escovas de dentes, sabonete, 

toalha de banho, fio dental, ou outro que achar pertinente. Faça aos alunos algumas perguntas que 

possam começar o debate, como: “O que todos estes itens que vocês desenharam têm em comum?”. 

Conduza as conversas de modo a levar os alunos a concluírem que todos os itens se relacionam de 

alguma maneira com os cuidados de higiene do corpo.  

Em seguida, passe a conversar com os alunos item por item. Algumas sugestões de perguntas 

que podem ser feitas para orientar a conversa: 

• Vocês escovam os dentes todos os dias? O que vocês acham que aconteceria se ficássemos 
sem escovar os dentes por vários dias seguidos? Será que só escovar os dentes já é o sufi-
ciente para cuidarmos da higiene bucal? O que mais temos de fazer? 
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• Nossas mãos estão sempre limpas? Vocês sempre lavam as mãos antes de comer um lan-
che? 

• Será que é importante tomarmos banho todos os dias? Vocês sempre chegam limpos em 
casa depois de voltarem da escola? Como vocês sentem que seu corpo fica após o banho? 

• Vocês usam o fio dental? O que será que acontece se deixarmos de usar o fio dental? 

Depois de promover essas conversas com os alunos, peça a cada grupo que desenhe um hábito 

de higiene. Exponha cada desenho no mural da sala de aula. 

 

Aferição de aprendizagem 

Registre os tópicos pertinentes da avaliação considerando que deve sempre ocorrer de forma 

contínua e processual. Considere todos os avanços que os alunos apresentarem durante a realização 

das atividades, quer sejam de ordem procedimental, quer sejam atitudinal ou conceitual. 

Ao longo da atividade de dança, verifique se, ao final da aula, os alunos já apresentaram avan-

ços com relação à coordenação motora e já trabalham os lados esquerdo e direito com maior natura-

lidade, em comparação com o início da aula. 

Verifique também, ao longo dos dias após a realização desta sequência didática, se os alunos 

passam a dar maior atenção às práticas cotidianas de higiene, como lavar as mãos antes de comer e 

escovar os dentes após as refeições. 

Mantenha foco nesses tópicos para seus registros avaliativos. O aluno foi capaz de: 

• Reconhecer as diferenças que observou nos lados direito e esquerdo do corpo? 

• Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de co-
mer, lavar os dentes, limpar olhos, nariz e orelhas, etc.) são necessários para a manutenção 
da saúde? 

Você poderá também propor aos alunos itens de autoavaliação. Adapte esta lista de sugestões 

à sua turma: 

• Como foi a minha participação nas atividades (cantar e dançar, e conversar sobre a higi-
ene)? 

• Fui capaz de falar no momento correto? 

• Consegui ouvir meus colegas? 

• Sei o que fazer para manter a higiene do meu corpo? 
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Questões para auxiliar na aferição  

 Alice foi viajar para a casa da tia que mora em outra cidade. Vai passar um fim de semana inteiro 
lá. Ao chegar à casa da tia, Alice notou que havia se esquecido de levar sua escova de dentes. 
Responda: 

a) Alice pode ficar um fim de semana inteiro sem escovar os dentes? Por quê? 

b) Alice pode emprestar a escova de dentes utilizada pela tia? Por quê? 

 Mostre seu pé esquerdo para o colega que está sentado do seu lado direito. 
 

Gabarito das questões 

 a) Alice vai precisar da escova de dentes para fazer sua higiene bucal. Ela não pode ficar um fim 
de semana inteiro sem escovar os dentes. Devemos escovar os dentes ao levantar, após as 
refeições e antes de ir dormir porque assim mantemos nossos dentes limpos e saudáveis.  

b) Não. Porque a escova de dentes é um objeto de higiene pessoal e não pode ser comparti-

lhado por diferentes pessoas.  

 Organize a turma em fileiras para esta atividade. Verifique se os alunos realizam corretamente a 
orientação dada. Proponha uma discussão envolvendo toda a turma: todos os alunos conseguem 
mostrar o pé esquerdo ao colega do lado direito? E quem está sentado hoje na última fileira do 
lado direito? (Como eles estão na última fileira, provavelmente deve existir uma parede ao lado 
deles.). 


