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EMEB TATIANA BELINKY 
FASE: I 
 
ATIVIDADE: Higiene Oral – Parte II 

        

• Conhecer os produtos necessários para uma boa higiene oral e aprender como realizar 
corretamente a escovação e limpeza dos dentes, gengivas e língua.  

 

Na “História de Dentinho” vimos a importância da higiene bucal. Hoje vamos conhecer quais os 

produtos precisamos para realizar uma boa escovação e como utilizar corretamente cada um 

deles.  Além disso, vamos aprender como se faz uma escovação nota 10. Preparados? 

 
ATIVIDADE(S): 

 

1.  Conhecendo melhor os produtos de higiene bucal – POR FAVOR, LEIA JUNTO COM A 
CRIANÇA: 

 

 

 

• ESCOVA DE DENTES: SERVE COMO UMA “VASSOURINHA” E RETIRA OS RESTOS 
DE ALIMENTOS DE NOSSOS DENTES E LÍNGUA. DEVE SER TROCADA A CADA 3 
MESES, OU QUANDO SUAS CERDAS NÃO ESTIVEREM MAIS VERTICAIS, POIS É 
UM LOCAL ONDE SE ACUMULA BACTÉRIAS E FUNGOS COM MUITA FACILIDADE. 
É BOM LEMBRAR, ESCOVA NÃO É ALIMENTO PARA SER MASTIGADA, NEM 
MESMO PIRULITO PARA SE FICAR CHUPANDO. DEVE SER GUARDADA LONGE 
DO VASO SANITÁRIO E, DE PREFERÊNCIA, EM UM RECIPIENTE FECHADINHO OU 
COM TAMPA. 
 

 

• CREME DENTAL OU PASTA DE DENTES: É UM SUPER AMIGO DA ESCOVA DE 
DENTES. SERVE PARA DIMINUIR A CONCENTRAÇÃO DE BACTÉRIAS QUE 
PREJUDICAM A SAÚDE BUCAL, ALÉM DE FORTALECER OS DENTES, EQUILIBRAR 
A ACIDEZ NA BOCA, RETIRAR OS RESTOS DE ALIMENTOS E REMOVER A PLACA 
BACTERIANA QUE FICA “GRUDADA” NOS DENTES. POR POSSUIR FLÚOR, É 
CAPAZ DE COMBATER A CÁRIE. É IMPORTANTE UTILIZAR A QUANTIDADE CERTA 
(BEM POUCA) E NÃO ENGOLIR (PORQUE TEM MUITOS PRODUTOS QUÍMICOS).  
 



 

 

• FIO DENTAL: SERVE PARA REMOVER A PLACA BACTERIANA E OS ALIMENTOS 
ONDE A ESCOVA DE DENTES NÃO CONSEGUE CHEGAR (ENTRE OS DENTES E 
NAS GENGIVAS). PEÇA AJUDA DE UM ADULTO PARA UTILIZÁ-LO. 
 

 
 

• ENXAGUANTE BUCAL: É UM ITEM DE REFORÇO. SERVE PARA FAZER 
BOCHECHOS E PREVENIR PROBLEMAS COMO CÁRIES, PLACA BACTERIANA, 
GENGIVITE E MAU HÁLITO, FAVORECENDO UM HÁLITO REFRESCANTE E 
DENTES MAIS BONITOS. É IMPORTANTE UTILIZÁ-LO DE FORMA CORRETA, 
SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DE USO, COM AUXÍLIO E SUPERVISÃO DE UM 
ADULTO PARA NÃO ENGOLI-LO.  
 

2. Agora vamos aprender como escovar os dentes. Para isso, segue link com um vídeo 
bem legal! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54KqWGAQQHo 

 

Caso não consiga assistir ao vídeo, siga as orientações abaixo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54KqWGAQQHo


 
 

• Não menos importante e por isso não deve ser esquecido... Precisamos 
também escovar a língua! É só apoiar as cerdas da escova no meio da língua e puxar 
para fora. Faça este movimento algumas vezes e aos poucos para não dar ânsia de 
vômito. 

 

• Depois, faça bochecho com água para eliminar os resíduos de creme dental e de 
alimentos e cuspa DENTRO DA PIA. Para melhor auxiliá-lo nesta etapa, utilize um copo 
ou caneca, mas precisa ser de plástico, hein? ECONOMIZE ÁGUA,  FECHE A 
TORNEIRA NO MOMENTO DE ESCOVAR. 

 

• A escovação deve ser feita sempre ao acordar, após cada refeição (e APÓS TOMAR 



bebidas também) e principalmente antes de dormir. Caso não seja possível escovar 
os dentes após alguma refeição, comer uma maçã até mesmo fazer um bochecho com 
água são medidas que “limpam” o dente momentaneamente! Assim que possível, 
faça sua escovação. 

• Não se esqueça de visitar um dentista a cada 6 meses para uma consulta ou antes, se 
perceber algo de estranho em sua boca ou dentes, OU TIVER DOR. O DENTISTA É 
NOSSO GRANDE AMIGO, IMPORTANTE QUE A CRIANÇA SAIBA DISSO. 

 

3. Para refletir e conversar com a criança... 
 

• Você tem escovado os dentes ao acordar, antes de dormir e após as refeições? 

• Como estão as cerdas de sua escova de dentes? Você as tem mordido? 

• Você tem utilizado um copinho para o bochecho? 

• O que você pode fazer para melhorar sua higiene bucal? 

• Faça um desenho dos produtos de higiene necessários para realizar uma boa 
escovação e, do seu jeito, tente escrever o nome de cada um deles. 

• Não esqueça de colocar seu nome e guardá-lo para levar à escola no nosso 
retorno. 

Bom divertimento e bom aprendizado! 
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EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: Jogo – Mão na Bola 
        

• Desenvolver a coordenação motora, a agilidade, atenção e a concentração. 

 

• Através do jogo, a criança compreende o mundo à sua volta, aprende regras, testa 
habilidades, aprende a ganhar e perder. O brincar desenvolve também a aprendizagem da 
linguagem e a habilidade motora. 

 
ATIVIDADE(S): 

4. Jogo - Mão na Bola  
 

O objetivo do jogo é conseguir pegar a peça de acordo com o comando, por exemplo: mão na 

cabeça, eles colocam a mão na cabeça; mão no joelho, colocam a mão no joelho; mão na 

barriga, colocam a mão na barriga e, finalmente, quando falar: – mão na bola!  imediatamente 

os participantes tentam pegar a bola que está no centro. 

 
5. Para esse jogo você precisará:  

• 1 bola pequena (pode ser feita com meia OU PAPEL);  

 

 

 

 

• No mínimo 3 participantes. 

 

6. Como Brincar  

• Dois participantes se sentam um de frente para o outro; 

• Coloca a bola no centro (entre as duplas); 

• Um participante irá dar as comandas para a dupla ou 

duplas, (essas comandas serão pra dizer onde os dois 

devem colocar a mão em alguma parte do corpo, como 

no exemplo a seguir). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comandas:  

 

▪ Mão na cabeça;                                              Mão no ombro; 

▪ Mão na barriga;                                               Mão na orelha; 

▪ Mão no joelho;                                                 Mão no nariz; 

▪ Mão na boca;                                                   Mão no cabelo; 

▪ Mão no pescoço                                              Mão na coxa; 

 

• Em um determinado momento a comanda será MÃO NA BOLA, o participante da dupla 

que pegar a bola primeiro marcará o ponto. 

• Em algum momento deixe a criança também ser o coordenador da brincadeira e falar 

onde os outros dois brincantes devem colocar a mão 

• Link do vídeo com a brincadeira caso consigam acessar: 

https://www.youtube.com/watch?v=kTsVg4cWDp0 

 

 

Como é bom aprender brincando!!! 

 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kTsVg4cWDp0


EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE                                        YOGA - PARTE II 

        

• Controlar os sentimentos e emoções nas diversas situações do cotidiano. 

 

Vamos dar continuidade a brincadeira com yoga proposta na semana passada e como já 

dissemos é uma prática que trabalha o corpo e a mente de forma interligada, com exercícios 

que auxiliam no controle da ansiedade, dores no corpo e promove a sensação de bem estar, 

podendo ser praticada por adultos e crianças, além de desenvolver nas crianças o 

conhecimento dos limites e potencialidades do seu corpo. 

 

Para praticar o yoga, a criança vai precisar de um local silencioso e espaçoso para realizar os 
movimentos. Estamos deixando um link logo abaixo com músicas para yoga, se puder acessem. 
Os adultos também podem fazer, é um momento importante de relaxamento, equilíbrio mental e 
físico. Se não conseguirem colocar o vídeo, podem usar uma música suave ou deixar o ambiente 
o mais silencioso possível, pra que os ruídos não atrapalhem a concentração. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cy7nu0HXULM 
 

A seguir, descreveremos algumas posturas de animais que ajudarão as crianças a praticar o yoga 
de uma forma divertida. Mostrem para que as crianças e tentem fazer copiando as imagens. 
 
Primeiramente peça para a criança sentar de uma maneira confortável, fechar os olhos e inspirar 
(puxar o ar) pelo nariz profundamente bem devagar e expirar (soltar) pela boca o ar, bem 
calmamente. Repetir umas três vezes essa respiração.  
 

Cachorro 
Mãos e os joelhos apoiados no chão e respirem fundo pelo nariz e quando soltarem o ar vocês 
esticarão os braços e as pernas levantando o bumbum pro ar. Relaxem a cabeça e olhem para os 
pés de vocês. E depois coloquem os joelhos no chão e descansem. Depois repitam a postura 
outras vezes. Respirando, respirando, soltando o ar pela boca, tudo lentamente. 
 

 
 

Tubarão 
Deitada com o corpo reto a criança vai colocar os braços para traz entrelaçando os dedos e 
levantará um pouco os pés. A cabeça levantada e olhando para frente. Respirando sempre. Fique 
nessa postura por um tempo e depois descanse. Repita também outras vezes. Respire pelo nariz, 
lentamente, solte pela boca, lentamente durante todo o movimento. 

  
 

Borboleta 
Sente-se ereto (reto) com as pernas esticadas, flexione (dobre) seus joelhos e coloque as solas 
dos pés juntas, segure seus pés colocando as mãos sobre eles. Respire profundamente e solte o 

https://www.youtube.com/watch?v=Cy7nu0HXULM


ar lentamente. Como as asas de uma borboleta balance os joelhos para cima e para baixo. 
Comece devagar e então aumente ligeiramente a velocidade. Continue respirando livremente. 
Desacelere aos poucos até parar e depois estique as pernas, deite e estique também as costas. 

 

Sapo  
De pé com as pernas separadas uma da outra. Em seguida vai abaixando devagar sem sentar no 
chão. Depois coloque os braços no meio das pernas indo pra frente e pra trás com movimentos 
bem suaves. Respire devagar pelo nariz, solte o ar pela boca, lentamente. 
 

 

 

 

 

Gorila 

Em pé, incline o corpo para frente em direção aos seus pés, a criança pode dobrar um pouco os 

joelhos se preferir. Levante os dedos dos pés e deslize as mãos para baixo, com as palmas 

viradas para cima. Respire, concentrando-se em manter o quadril elevado (pra cima).  

 
 
Estrela-do-mar 
Chegamos ao final e pra finalizar a criança deitará na postura da estrela do mar, pernas 
abertas, braços ao longo do corpo, levemente abertos. Peça para a criança sentir a respiração, 
o ar que entra e sai, e podemos imaginar que estão deitados em uma grama bem macia e 
verdinha ou numa nuvem, ou no fundo do mar. Fechem os olhos e curtam esse momento, 
mesmo que por alguns segundos, sentindo o próprio corpo, soltando os músculos, relaxando o 
máximo possível. Se a criança dormir, não a acorde, deixe relaxar e acordar sozinha. 
 

 
 
 
 
 
                                              Bom aprendizado e boa diversão! 
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Estamos vivendo um momento muito 

diferente do que era a nossa rotina, 

nossa vida mudou, nossos filhos estão 

em casa o tempo todo. 

O que você tem feito nestes 

momentos que você está junto com 

seus filhos? Vocês gostam de cantar, 

dançar, conversar, brincar? 
 

 
 

 

O ser humano vive em grupos e essa 

convivência com o outro gera trocas 

de informações, ideias, afetos, regras 

de boa convivência. 

Para as crianças os vínculos 

desenvolvidos com seus familiares são 

fundamentais para seu 

desenvolvimento integral. 
 

Vamos conversar sobre  

brincar e cantar? 
Você sabia que a brincadeira e a 

música são muito importantes para o 

desenvolvimento da criança? 

Você lembra quais eram as 

brincadeiras que você gostava quando 

era criança? Que tal ensinar estas 

brincadeiras para seu filho? 

  

 

 

 

 
 

E quais músicas você gostava de cantar 

quando era criança? Você já cantou estas 

músicas com seu filho? 

Temos uma sugestão. Você conhece a 

música “Caranguejo”? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta música somos convidados a fazer 

som com o nosso corpo.  

Além do som que nossa voz produz, nosso 

corpo é capaz de produzir muitos outros 

sons: batida de palmas, estalo dos dedos, 

vibração dos lábios, estalo dos lábios, estalo 

de língua, assobio. E com estes sons 

podemos acompanhar as músicas e brincar. 

 

  
Andréa Bassanello 
Célia Ferrari 
Susana Francischetti Garcia 
Equipe de Formação e Apoio Pedagógico  
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Caranguejo não é peixe 

Caranguejo peixe é 

Caranguejo só é peixe 

Na enchente da maré 

Palma, palma, palma 

Pé, pé, pé 

Roda, roda, roda 

Caranguejo peixe é. 
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freepik.com 

Dicas de Comunicação para Crianças 

 


