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Segunda-Feira 

Higiene Pessoal 

Se você quer manter a saúde em dia e evitar o 

surgimento de doenças, cuide da sua higiene pessoal. 

A limpeza correta e regular do corpo é fundamental na 

prevenção de doenças causadas por vermes, vírus, 

fungos e bactérias. 

Atitudes como lavar as mãos, escovar os dentes e 

tomar banho diariamente, apesar de serem simples, 

são de extrema importância em qualquer idade – e não 

podem cair no esquecimento! 

 

 

Atividade: Roda de conversa e História 

“Mundo Bita - Bom Banho” 

Os primeiros anos da infância compõe uma fase repleta de novos aprendizados, 
descobertas e de um intenso desenvolvimento cognitivo, intelectual e motor. É 
também, a época ideal para ensinar e incentivar os hábitos de higiene para crianças, 
destacando a importância de cuidar da saúde e do bem-estar. Nesse cenário, a escola  
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de educação infantil tem um papel essencial, junto à família, ao transmitir os 
primeiros ensinamentos e costumes que permanecerão durante toda a vida dos 
alunos, incluindo os cuidados com o próprio corpo. Sendo assim, um adulto irá 
sentar-se com a criança e dialogar sobre os cuidados que cada um deve ter com o 
seu corpo, como exemplo: tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, cuidar de 
seus pertences... Feito isso, você irá preparar um local aconchegante e confortável 
para que a criança sinta-se bem ao assistir ao vídeo da atividade que está no link.  Ao 
término da história, você irá relembrar para a criança quais são os cuidados que cada 
um deve ter para com seu corpo e com seus pertences pessoais (objetos de uso 
pessoal com: escova, pente, toalha...). 

 Essa atividade contribuirá Pará o aprendizado, cuidados com o corpo e o 
desenvolvimento da fala. 

Link do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc    

Recurso: Vídeo  

 

Referências:  
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://www.youtube.com/watch?v=utxMq9s2Ys8 

https://br.pinterest.com/pin/440367669816253990/ 


