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TEMA: AUTONOMIA / DESFRALDE 

 ATIVIDADE: “APRENDENDO A CUIDAR DOS DENTINHOS” 

Olá, Família!  

Durante essa semana vamos trabalhar a autonomia, sendo essa fase para as crianças uma 

grande conquista, além de gerar independência, trabalha a autoestima e a importância do auto 

cuidado nos pequenos atos do dia a dia. Para começar a estimular as crianças, hoje vamos trabalhar 

a escovação dos dentinhos, pois é o primeiro passo do nosso dia, sendo assim um momento 

importante para trabalhar essa autonomia. 

Desenvolvimento: Na atividade de hoje vocês irão assistir ao vídeo “Escovo os dentes do Jacarelvis 

e amigos 1” que está no link abaixo.   

 

 

 

 

https://youtu.be/en08bwyllpk 

 

https://youtu.be/en08bwyllpk


 
Em seguida o responsável vai explicar para a criança que é importante escovar os Dentinhos 

e que ela pode fazer isso sozinha, estimulando assim a autonomia. E desta forma vai mostrando 

para crianças como escovar os dentinhos deixando a criança fazer tentativas de realizar sozinho 

essa escovação e colocar a pasta de dente na escova. 

Após o término da escovação pergunte a criança se ela gostou de escovar os dentes igual ao 

vídeo assistido? 

Se ela está sentindo os dentinhos limpinhos? 

E aproveite o momento para explicar a ela que devemos escovar os dentinhos todos os dias 

após nós alimentarmos, e ao acordarmos e antes de dormir? 

É importante ressaltar que esse momento deve ser prazeroso para que a criança aprenda de 

maneira lúdica e retenha esse aprendizado. 

Letras: Escovo os dentes  

Se é hora de escovar os dentes 

Escovo já 

Um por um vindo de trás pra frente 

Vou começar 

A parte de fora vem primeiro 

Pra limpar 

Depois limpo a parte de dentro 

Pra brilhar 

Vai ficar branquinho como eu quis 

Um sorriso limpo e feliz 

Nhac, nhac! Escovo os dentes 

Nhac, nha! Pra trás, pra frente 

Nhac, nhac! Escovo os dentes 

Para sorrir 

Limpo então a parte da mordida 

Pra brilhar 

Logo mais eu limpo bem a língua 

É pra já 

Fio dental eu uso entre os dentes 

Pra limpar 

Um por um o fio dental termina 

É pra já 

Vai ficar branquinho como eu quis 

Um sorriso limpo e feliz 

Nhac, nhac! Escovo os dentes 

Nhac, nha! Pra trás, pra frente 

Nhac, nhac! Escovo os dentes 

Para sorrir 

Nhac, nhac! Escovo os dentes 

Nhac, nha! Pra trás, pra frente 

Nhac, nhac! Escovo os dentes 

Para sorrir 

Fonte: Musixmatch 

Compositores: Eduardo Camillo       

Lazarine 

 

 

 

 


