
 

 

 

Temática: Higiene e Saúde. 

Olá família! 

Atividade: “Lavando as mãos“. 

Desenvolvimento: Vamos reforçar os cuidados com a higiene pessoal e a saúde? Aproveitando 

para prevenir contra o Covid-19. Os pais ou responsáveis, após assistirem com a criança o vídeo 

com a música (Palavra Cantada -Lavar as mãos), ensinará como lavar as mãos corretamente e 

durante esse momento explicará quando se deve lavá-las. Esta é uma atividade de vida diária, por 

isso pode ser realizada ao longo do dia ou em um momento dirigido, após um momento de 

brincadeira com terra ou após comer algo que deixe as mãos bem sujinhas. 

O objetivo dessa atividade é despertar na criança o interesse pelo cuidado com a higiene e saúde 

corporal, observando o tempo (antes, durante e depois) de lavar as mãos. 

https://m.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 
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Letra da Música Lavar as mãos 

   

 

Uma... lava a outra, lava uma (mão) 

Lava a outra, lava uma (mão) 
Lava a outra, lava uma (mão) 

Lava a outra, lava uma 
Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira 

Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira 

 
Lava uma (mão) 

Lava a outra, lava uma (mão) 
Lava a outra, lava uma (mão) 
Lava a outra, lava uma (mão) 

Lava a outra, lava uma 
A doença vai embora junto com a sujeira 

Vermes, bactérias, mando embora embaixo da torneira 
 

Água uma 
Água a outra, água uma (mão) 
Água a outra, água uma (mão) 

Lava a outra, lava uma (mão) 
Lava a outra, lava uma (lava, lava a mão) 

Na segunda, terça, quarta, quinta sexta-feira 
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira 

 
Lava uma (mão) 

Lava a outra, lava uma (mão) 

(Uma mão) Lava a outra, lava uma (mão) 
Lava a outra, lava uma (mão) 

Lava a outra, lava uma mão 
 

Fonte: Musixmatch. 

 
 

Não se esqueçam de registrar esse momento enviando comentários, vídeos ou fotos no nosso 
grupo de WhatsApp! 


