
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/10/2021 SEMANA: 32 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 

Souza, Thaisa L. de O. Gonçalves, Rodrigo G. Silva 

TURMA:MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI02CG04)  

Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

(EI02EF01): Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. 

 

Olá maternal! 

Hoje vamos aprender sobre a importância de escovar os dentes. 

Desde pequenas, as crianças devem ser ensinadas a escovar os 

dentes, após cada refeição. Prefira escovas de cerdas macias e 

aplique uma quantidade pequena de creme dental sem flúor. 

Ensinar hábitos de higiene bucal para crianças é 

essencial, a escovação dos dentes é de 

extrema importância, além de manter dentes 

mais bonitos e saudáveis, previne infecções. 

Atividade: 

Conte para criança a História: Era uma vez o dentinho.  

Pinte a história, peça que a criança faça o reconto. 

Na sequência a convide para escovar os dentes, coloque a sua frente um 

espelho para que veja a escovação e a oriente. 

Acompanhe a música: Jacarelvis e Amigos - Escovo os Dentes. 



 



Tv Tubinho - Jacarelvis e Amigos - Escovo os 

Dentes 

https://www.youtube.com/watch?v=QJbtD9rWG1E 

 

Escovo os Dentes 

 

Se é hora de escovar os dentes 

Escovo "Jah" 

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 "Jah" 

Fio dental eu uso entre os dentes 

Pra limpar 

Um por um o fio dental termina 

É pra "Jah" 

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 

                             

 

                                   EQUIPE PALMIRA 

https://www.youtube.com/watch?v=QJbtD9rWG1E

