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Olá família! Tudo bem com vocês? 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que os primeiros anos da infância é um aprendizado, descobertas e de desenvolvimento 
cognitivo, intelectual e motor. Nessa fase, a criança conhece o funcionamento do mundo, da família e do 
próprio corpo. 

A Higiene pessoal faz parte dessas descobertas e deve ser incentivada aos pequenos desde cedo. Uma 
atitude que vai ajudar despertar interesse neles pelos hábitos de higiene pessoal é falar o que está 
fazendo enquanto ele observa você lavar as mãos, pentear os cabelos, escovar os dentes, etc. Converse 
com a criança, explicando a importância dessas ações diárias para a nossa saúde.  

Diante da realidade em que estamos vivendo nesse momento de pandemia, nossa intenção é alertar e 
conscientizar os pequenos sobre materiais que podem ser utilizados na prevenção do corona vírus. 
Converse com a criança sobre a importância de lavar bem as mãos com sabonete, usar álcool gel, tomar 
banho.  

E para hoje preparamos uma atividade que vai despertar interesse e curiosidade nas crianças.  

Você pode utilizar uma caixa de sapato e colocar dentro os objetos de higiene pessoal como: shampoo, 
sabonete, escova de dente, pente, creme dental, álcool gel, etc. 

Recorte um espaço na tampa da caixa, o suficiente para a criança pegar o objeto, estimulando sempre sua 
imaginação e seu vocabulário, fazendo perguntas que os incentivem a adivinhar o que tem lá dentro. Peça 
para a criança nomear cada produto que tirar da caixa. 

Depois do objeto retirado, enquanto a criança manuseia o mesmo, vá conversando e perguntando: Para 
que serve esse produto? Em qual parte do corpo devemos usar? 

Por exemplo:  

Sabonete - usamos para lavar as mãos e lavar o corpo na hora do banho. E assim fará com os demais 
objetos.Com essa atividade a criança, além de conhecer e identificar os produtos de higiene também 
aprende como utilizá-lo. 
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