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OLÁ, FAMILIAS!!! 

Hoje a nossa sugestão de atividade é uma Caixa Surpresa, com objetos 

de higiene pessoal. Nas atividades anteriores (Segunda e Terça) vocês 

observaram que estamos falando sobre higiene pessoal e saúde. Os 

primeiros anos da infância é composto de uma fase repleta de novos aprendizados, descobertas e 

de um intenso desenvolvimento cognitivo, intelectual e motor. A higiene pessoal faz parte dessas 

descobertas e deve ser incentivada pela família, assim como pela escola. Em momentos de 

higiene com a criança vai falando o que está sendo feito e destacando a importância daquele 

momento. É importante dar voz a criança e também respeitá-la nesse momento. Ao trocar a 

fralda, chame-a para trocar, pergunte o que ela fez, assim ela vai percebendo as possibilidades de 

seu corpo. Ao limpar o nariz também é importante dizer a sua intenção: Vem aqui, seu nariz está 

sujo, vamos limpar! 

Para nossa atividade de hoje, sugerimos dois momentos. 

1° momento Assistir com a criança o vídeo: Bolhas de Sabão, é só clicar no link   

https://youtu.be/EnzS35xpqao 

 

2° momento: A CAIXA SURPRESA. Pode utilizar uma caixa de sapatos e 

colocar dentro, objetos de higiene pessoal da criança: sabonete, esponja de 

banho, escova de cabelos ou pente, perfume, talco (fica ao seu critério o que 

será colocado). Recorte um espaço na tampa da caixa (o suficiente para que a 

criança coloque a mãozinha lá dentro e consiga pegar o objeto, se a criança 

não conseguir pegar, pode estar pegando por ela) vai estimulando a criança, fazendo perguntas: 

vamos ver o que tem dentro dessa caixa, o que será!!??, depois que ela conseguir retirar o objeto, 

com voz de admirada, fale: olha!!!, o que é isso??!! Vai conversando e falando para que serve, em 

qual parte do corpo devemos usar o determinado objeto. E assim, com os demais objetos que 

estiver dentro da caixa. Observação: caso não tenha caixa de sapatos, pode utilizar uma 

fronha de travesseiro e fazer da mesma maneira. 

 

https://youtu.be/EnzS35xpqao
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Esta atividade tem como objetivo criar um 

momento de conscientização da importância dos 

hábitos de higiene diários e mantê-los. Em um lugar 

aconchegante assistir o vídeo da música 

https://youtu.be/dCu-CJYHQRk 

Utilize massinha e peça para criança produzir 

um objeto que utilizamos para higiene pessoal. 

Receita de massinha 

Ingredientes para a receita de massinha 

• 5 xícaras de chá de farinha de trigo 

• 1 xícara de chá de sal 

• 1 e 1/2 xícara de água 

• 3 colheres de sopa de óleo 

• 1 caixinha de gelatina (escolha o sabor de acordo com a cor que deseja para a sua 

massinha) 

Passo a passo de como fazer receita de massinha caseira 

1. Primeiramente, pegue uma bacia e adicione todos os ingredientes; 

2. Comece misturando com uma espátula; 

3. Quando a massa ficar homogênea, comece a misturar com a mão; 

4. O ideal é o adulto ajudar a sovar a massa; 

5. Se a massinha ficar grudando nas mãos, adicione mais farinha até ficar soltando da mão; 

6. E se ficar quebradiça, adicione mais água; 

7. E pronto! Agora é só se divertir! 

https://ricmais.com.br/estilo-de-vida/receita-de-massinha/ 

Contribuição didática: Nosso objetivo é estimular esses costumes diários da higiene pessoal para 

manter uma boa saúde e propiciar momentos em que a criança manipule diferentes materiais.Não 

se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

https://youtu.be/dCu-CJYHQRk
https://ricmais.com.br/estilo-de-vida/receita-de-massinha/

