
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 INTRODUÇÃO  

 Trabalhando os 5 sentidos, conseguimos abranger várias áreas 

importantes para o desenvolvimento das crianças. Agora iremos abordar esse 

tema, numa perspectiva mais ampla, a do conhecimento de mundo e em como 

os nossos conhecimentos e hábitos podem determinar fatores primordiais em nossa vida, 

como saúde, bem-estar e relacionamentos sociais. Um desses conhecimentos é o de 

“Hábitos de higiene” e é sobre esse aspecto que iremos propor as atividades dessa semana.  

 A necessidade de cuidados especiais com o corpo e a importância de manter-se bons 
hábitos de higiene devem ser ensinados desde a infância, para que a criança 
incorpore aprendizados ao seu dia a dia que irão acompanhá-la por toda a vida. 

 

Vamos para a atividade de hoje? 

 Hoje as crianças verão a leitura de um livro bem peculiar. É a história de um menino 

que possui péssimos hábitos. Essa é uma excelente oportunidade para observar a reação 

das crianças ao verem determinados comportamentos do personagem.  

   Peça que ela preste atenção, pois após verem o vídeo, vocês irão 

conversar sobre ele. Colocar o vídeo “Sujo eu?” e assistir com a 

criança.  
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Após assistirem, sentar-se com ela e fazer perguntas como: 

● Como era o nome do menino da história? 

● Por que no livro fala que ele era esquisito?  

● O que todos diziam para ele, quando viam as coisas nojentas que ele estava 
fazendo?  

● O que você acha que aconteceu para que ele ficasse com a cara verde? E por 
que ele ficou com a língua cheia de pelos de cachorro? 

●  O que você acha de tirar meleca do nariz e comer? 

● Você se sente bem, quando alguém faz algo nojento próximo a você? 

 

 Após essa conversa, explique para a criança o que são bons hábitos de higiene.  

Diga a ela com suas palavras e de forma que ela entenda que “Os hábitos de higiene 

são todas as medidas, ações e práticas que adotamos com o intuito de evitar doenças e 

preservar a saúde.” 

 Após essa explicação conclua, perguntando a ela, se acha que o Bebeto tinha 

bons ou maus hábitos de higiene? 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CmFMQ33o4EM 

 

 

 

 

Observação: Não esqueça de escrever um comentário em nosso grupo, nos dizendo o que eles acharam da 

história! 

https://www.youtube.com/watch?v=CmFMQ33o4EM

