
 

 

Semana 11 – referente à 17 à 21 de maio de 2021  

Sexta-Feira 

Higiene Pessoal 

 

Manter uma alimentação saudável é tão importante quanto cuidar da 

higiene dos alimentos que você consome. Por isso, separamos mais 3 dicas 

que você precisa adotar na sua rotina diária: 

• Lave bem as frutas, as verduras e os legumes com água limpa 

antes de consumi-los; 

• Sempre cubra os alimentos com pano para evitar que insetos 

pousem neles; 

• Não compartilhe itens pessoais como pratos, talheres e copos. 
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Atividade: Jogo das palavras com 

imagens 

A higiene pessoal refere-se aquele grupo de conhecimentos e técnicas a serem 

aplicados com o objetivo de impedir o surgimento de doenças infecciosas. Ao lado 

da alimentação equilibrada e do sono regular, esse conjunto de pequenas ações é 

um hábito imprescindível para garantir que os pequenos cresçam saudáveis e fortes. 

Com essas informações, o papai ou a mamãe irá explicar como será a atividade. Mas 

antes, você deverá ter recortes de revistas usadas, ou panfletos de supermercados 

para recortar as imagens de objetos que compõem os produtos de higiene pessoal, 

ou, pegar os itens que já tem em casa (sabonete embalado, escova dental, creme 

dental, entre outros). Feito isso, o adulto irá dizer o nome de um objeto que está 

disponível e a criança irá pegar ou apontar para o objeto mencionado. Ganha aquele 

que acertar o maior número de objetos. 

Com essa atividade a criança aprenderá a reconhecer os seus pertences pessoais de 

higiene.  Boa diversão para todo. 

Recurso: recortes de revistas usadas, ou panfletos de 

supermercados e produtos de higiene embalados.  

 

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

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

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

 https://escoladainteligencia.com.bR 

https://educacaoinfantil.com.br 


