
 
 

Semana 18 – referente 19 a 23 julho de 2021 

Sexta-Feira 

Higiene Pessoal 

 

Hábitos de higiene que precisam ser executados várias vezes ao longo do dia, 
como lavar as mãos e escovar os dentes, muitas vezes acabam sendo esquecidos 
pelas crianças ou considerados como algo tedioso, justamente devido à necessidade 
de repetição. 

Com o objetivo de estimular esses costumes, uma boa sugestão é utilizar 
sabonetes coloridos e com formatos diferenciados, pastas de dente com aromas mais 
atraentes para os pequenos ou mesmo decorar os banheiros com figuras e 
personagens ilustrados que possam tornar os momentos de higiene mais recreativos 
e interessantes. 

Atividade: Faz de conta 
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  Escola e família devem atuar em conjunto e não podem deixar de lado seus 

primordiais papeis de agentes de conscientização. Vale lembrar que os 

ensinamentos transmitidos durante essa fase têm maiores chances de se tornarem 

um hábito, isto é, de permanecerem por toda a vida. Contudo, é preciso enfatizar que 

a construção de um hábito é um processo que exige, das famílias e dos educadores, 

persistência, ponderação, disposição aos diálogos e, é claro, uma boa dose de 

criatividade. E em se tratando de higienização bucal, para uma limpeza correta, o 

tempo mínimo é de 2 minutos. 

Para essa atividade, um adulto irá preparar um espaço na sala e disponibilizar para a 

criança boneca ou boneco, uma escova se dente e deixar que ela brinque de faz de 

conta que está escovando os dentes do brinquedo. Permita que a criança brinque à 

vontade e lembre-a de que a brincadeira é sobre higiene bucal. 

Com essa atividade a criança aprenderá a organizar os pensamentos e desenvolver 

a coordenação motora. 

Recurso: Bacia, água e bonecas ou bonecos.  

 

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 
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