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Atividade: Banho é Bom! 

 

As práticas de higiene também precisam se trabalhadas com nossas crianças desde cedo, 
e hoje percebemos a sua real necessidade mais do que nunca.  

Associar momentos de higiene, como por exemplo, lavar as mãos, momento do banho, 
entre outros, de forma lúdica e prazerosa dentro da rotina da criança, trará inúmeros benefícios e 
muito aprendizado.  

Por meio dos hábitos permanentes de higiene podemos estimular o desenvolvimento da 
autoestima e a autonomia dos bebês. Tornar estes momentos ricos e cheios de diversão com 
canções, brincadeiras e muitas outras estratégias, além do autoconhecimento. 

 

 

Materiais necessários: Celular, computador, bacia/banheira, água, sabonete, shampoo e toalha. 
 

 

Como fazer a atividade:  
Passo 1 - Em um momento e ambiente que seja tranquilo para você e para a criança, fale sobre o 
momento de higiene, sendo aqui em destaque, o momento do banho. Aconchegue-se com sua 
criança e apresente o vídeo do link abaixo. Mostre-se sempre atento ao vídeo, porém, 
observando as ações e reações de sua criança mediante a atividade oferecida. Ao terminar o 
vídeo, diga ao bebê: - Agora é sua vez! Vamos tomar banho bem gostoso e ficar bem limpinho? 

 

https://youtu.be/IM7Ki0-Mh7M 
 

 

Passo 2 - Separe uma roupinha, uma que você perceba que a criança tem preferência, assim 
também separe os itens de higiene, a toalha de seu pequeno e a sua banheira/bacia. Permita que 
a criança observe todo o processo de separação dos itens e se possível nomeie cada um para 
ele! Por exemplo: “Sabonete da Maria, para se lavar e ficar cheirosa e limpinha...” e assim por 
diante. Ofereça o banho como de costume, mas seria bem interessante colocar a música do 
vídeo ao fundo deste momento tão bacana, nomeando, assim como na canção, as partes do 
corpo do bebê. Não se esqueça de elogiar e destacar para o bebê como ele ou ela, está lindo, 
limpinho e cheiroso... e não deixe de compartilhar conosco como foi a atividade.  


