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Atividade:   

Identificar produtos de higiene que tem em casa. 

 

 

Recurso: 

Sabonete, xampu, detergente, mesa, sabão em pó etc. 

  

Estratégia:  

Identificando os produtos de higiene pessoal. 

O adulto irá levar para sala produtos de higiene pessoal e coloque em cima de 

uma mesa. Vai mostrando e nomeando os produtos, perguntando para a criança 

para que serve e para quais finalidades usamos.  

Certifique que a embalagem do produto esteja bem fechada para não abrir em 

seu manuseio ou utilizar embalagens vazias. 

Ex. (sabonete, xampu, detergente, sabão em pó etc.) 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade a importância de lavar as mãos 

corretamente.  

Identificar os produtos para higiene pessoal. 

Observar os cuidados com o corpo para manter uma boa saúde. 
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 LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/HTVoYiQ9JU4 

Rap da escova – A Turma do seu Lobato 

Atividade:  

Higiene bucal – escova de dentes 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet, rolo de papel higiênico vazio, folha de 

sulfite para pintar, cola e tesoura. 

 

Estratégia: 

 

O adulto junto com a criança irá assistir o vídeo “Rap da escova– A Turma do 

seu Lobato” e conversar sobre a higiene bucal,  

Em seguida confeccionar uma escova com o rolo de papel higiênico vazio, 

pintaremos um papel e o rolo, depois recorte o papel em tiras e cole na ponta do 

rolo formando uma escova de dentes. 

                             
Use a sua imaginação para brincar de escovação divertida, envie uma foto ou 

vídeo para nós.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para essa atividade é orientar as crianças sobre esses cuidados 

básicos: a escovação, o uso do fio dental. 

 

https://youtu.be/HTVoYiQ9JU4

