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Higiene pessoal 

Quinta-feira 

Atividade: Higiene Bucal 
 

Olá familia! 

 

A higiene bucal é muito importante e deve ser iniciada logo nos primeiros dias de vida removendo 
todo resíduo de leite e alimentos para evitar a proliferação de bactérias indesejáveis; Vamos fazer 

este momento se tornar bem divertido. 
 

Coloquem as crianças para assistir o vídeo e em seguida chamem a atenção deles para o som da 
água saindo da torneira, o barulhinho da escovação, produzam sons tocando de leve a escola no 

copinho. 

 
Deixem eles bem curiosos, se possível façam a escovação junto com eles, mostrando que a 

higiene bucal deverá ser feita por todos indivíduos de todas as idades. 
 

 

Compartilhe conosco esse momento, através de vídeo ou fotos. 
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Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades relações e transformações. 

 

Tema Higiene pessoal e saúde 

Atividade: Lavar as Mãos. 

 

 

Propomos que iniciem a atividade sujando as mãos, pode ser numa brincadeira na 

terra Explique que antes de se alimentar ou após uma brincadeira precisamos sempre lavar as 

mãos. 

Através dessa atividade vamos aprender quando lavar as mãos para higienizá-las e espantar o 

corona vírus. E esta é uma atividade da vida diária, que deve ser uma rotina, ainda mais no 

momento que vivemos. Assistam juntos ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_BvV3o0NClk&feature=emb_logo&ab_channel=CRIAN%C3%

87 

Contribuição didática: Ao serem apresentados a cada habito de higiene de forma didática, as 

crianças também darão maior atenção a atividade desenvolvida e aos poucos vão incorporá-las ao 

seu dia a dia. Dessa forma as crianças passarão a ver com mais naturalidade e não como 

obrigação, tornando um momento agradável. 

 

Compartilhe conosco esse momento, através de vídeo ou fotos. 
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