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EMEB SANTO DIAS DA SILVA – FASE I 

 

Aproveitando o tema trabalhado na semana passada, daremos continuidade a esse 

assunto tão importante para a saúde de crianças e adultos: a Higiene. Quando criamos o 

hábito de cuidar do nosso corpo e da nossa casa de maneira higiênica, toda a nossa família 

é beneficiada, pois, com isso, muitas doenças são evitadas, além de mantermos nosso corpo 

e o nosso lar mais cheiroso e agradável. 

 

TEMÁTICA 2° SEMANA: HIGIENE 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Uma das maneiras de nos prevenirmos de muitas doenças (entre elas, gripes, 

resfriados, viroses, etc.) é algo simples: lavar as mãos.  

Dar o exemplo é uma das formas mais importantes dos adultos ensinarem algo para as 

crianças, portanto cabe a nós, que somos “gente grande", essa tarefa. 

Mas uma boa e eficaz higiene não consiste apenas em lavar as mãos, mas sim em uma 

série de procedimentos que vão permitir que todo nosso corpo fique limpo e mais saudável. 

Nosso corpo é a nossa primeira casa. Devemos cuidar dele com amor, carinho e dedicação.  

E a casa onde moramos com a nossa família, será que também precisa desses 

cuidados? E os alimentos que compramos no mercado ou na feira (como frutas, verduras e 

legumes), podemos comer sem lavar?  

Como diria a Luna, personagem de desenho animado muito querida pelas crianças: Ah, 

são tantas perguntas! ☺  

Aprender e colocar em prática esses hábitos de higiene que iremos aprender durante 

essa semana, com certeza irão ajudar nosso corpo a ficar mais forte e saudável para enfrentar 

as doenças que tentam nos fazer mal. 
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OBJETOS DE CONHECIMENTO: 

● Hábitos de higiene pessoal; 

● Higiene pessoal na prevenção de doenças; 

● Cuidados com o corpo; 

● Uso dos objetos de higiene pessoal; 

● Autocuidado e a autoestima da criança; 

● Alimentação saudável; 

● Higiene dos alimentos e sua importância para a saúde. 

 

OBJETIVOS SEGUNDO A BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) 

O EU, O OUTRO E O NÓS: 

- Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; 

- Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações; 

- Ampliar as relações interpessoais desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: 

Expressar-se livremente por meio de desenhos, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: 

- Adotar hábitos de autocontrole relacionados à higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: 

- Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem 

oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 

- Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos e sua conservação; 
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- Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 

(desenho, registro por números, ou escrita espontânea) em diferentes suportes; 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

1º Dia 

1 - Leiam o livro:  ”Sujo, Eu?!” de David Roberts, disponível  em: https://youtu.be/Su1P2l29a6Y 

(CONSULTE ABAIXO) 

2 - Após a leitura, converse com as crianças sobre a história, quais os comportamentos do 

menino que não estão de acordo com a higiene e responda às seguintes perguntas: 

A - O que você faz para manter a higiene do seu corpo e com qual frequência? 

B – Por que é importante manter hábitos de higiene corporal? 

3 - Brincadeira simbólica: Banho nas bonecas - Providencie uma bacia ou banheira de 

brinquedo para que a criança possa encher com água da torneira, sabonete, xampu, toalha 

pequena ou pano. Enquanto a criança estiver brincando, você pode se oferecer para brincar 

junto com ela. Nesse contexto, busque atuar a partir dos personagens que ela lhe determine 

e aproveite para realizar ações que possam contribuir com a ampliação do seu repertório na 

brincadeira e também com as possibilidades de conexões entre sua iniciativa.  Por exemplo, 

finja que você, acidentalmente, deixou cair xampu nos olhos da boneca e peça a ajuda da 

criança para limpar, comentando que esse é um cuidado que sempre devemos ter na hora do 

banho. Depois de darem banho na boneca, enxuguem com a toalha ou pano. Coloque uma 

roupinha, penteie seus cabelos. Se tiver, pegue um perfume da própria criança emprestado 

para passar na boneca e deixá-la cheirosa. Essa brincadeira também pode ser feita com 

carrinhos ou bichinhos de plástico. 

4 - Que tal tomar um banho bem gostoso? Ao som da música: “Banho é bom”. Nesse 

momento, a criança pode se banhar sozinha (com a orientação de um adulto).  

https://youtu.be/Nq04QXs444w 

 

https://youtu.be/Su1P2l29a6Y
https://youtu.be/Nq04QXs444w
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5 – Agora que você está bem limpinho e cheiroso, veja o vídeo novamente e em seguida faça 

um desenho do seu banho. 

 

2º Dia 

1 - Leiam o livro:  ”Bibi toma banho” de Alejandro Rosas, para acessar o livro e ler a história 

click no link abaixo: https://pt.slideshare.net/thiaraaraujo7/bibi-toma-banho 

(CONSULTE ABAIXO) 

 

2 - Após a leitura da história, reflita sobre todos os hábitos de higiene adotados na sua casa. 

 

3 - Quais produtos usamos para manter a higiene diária do nosso corpo? 

 

4 - Agora procurem e recortem de folhetos de mercados e revistas imagens de produtos de 

higiene variados, cole em uma folha que você tenha em casa e leve para a escola assim que 

retornarmos às aulas. Caso você não encontre figuras para recorte desenhe os produtos de 

higiene que você utiliza diariamente e peça para o seu filho colorir.  

 

5 - Caça ao tesouro: fazer uma caça aos produtos de higiene (um adulto pode organizar uma 

caça ao tesouro escondendo alguns produtos como sabonete, creme dental, xampu, etc…) 

pela casa e proponha que a criança encontre. 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/thiaraaraujo7/bibi-toma-banho
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3º Dia 

1 - Assista com as crianças o link abaixo do livro: “E o dente ainda doía” de Ana Terra. 

https://youtu.be/rzj_dcYaosM 

(CONSULTE ABAIXO) 

 

2 - Converse com as crianças o que pode causar dor de dente? E o que precisamos fazer para 

que nossos dentes estejam limpos, saudáveis e sem dor? 

 

3 - Veja o modo correto de escovar os dentes com essa música: 

Mundo Bita “Xic, xic,xic” https://www.youtube.com/watch?v=cnzgHAIRqmc 

 

4 - Finalize essa atividade orientando a criança a realizar uma escovação de forma correta. 

Inicialmente permita que a criança manuseie a escova do jeito dela em seguida mostre quais 

movimentos devem ser feitos para que os dentes fiquem limpos. 

 

 

4º Dia  

1 - Assista ao vídeo da música: “ Tchibum, da cabeça ao bumbum” e Bolinha de Sabão 

(Palavra Cantada) 

https://youtu.be/v1Pv9cOy-2s 

https://youtu.be/j2lS-6YF4Eo 

 

2 - Converse com a criança sobre quais objetos necessitamos para manter nosso corpo limpo. 

E para limpar nossa casa, são os mesmos produtos? Convide a criança a desenhar esses 

produtos citados. 

 

3 - No espaço externo, convide a criança a brincar de bolinha de sabão, brinquem juntos e 

depois converse sobre as sensações que tiveram ao brincar.  

 

4 - Após a brincadeira podem utilizar tinta azul e rolinhos de papel mergulhando a parte 

arredondada na tinta para carimbar em uma folha imitando as bolinhas de sabão. Coloque 

para secar e apreciem a obra de arte juntos. 

 

https://youtu.be/rzj_dcYaosM
https://www.youtube.com/watch?v=cnzgHAIRqmc
https://youtu.be/v1Pv9cOy-2s
https://youtu.be/j2lS-6YF4Eo
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5º Dia 

1 - Assistir o desenho Sid O cientista: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-K0KyBBkpI 

2 - Questionar a criança: Por quê o Sid não podia comer bolo todos os dias; O que é uma 

alimentação saudável? O que tem em casa que faz parte de uma alimentação saudável? Deixe 

a criança explorar a geladeira, armário… 

3 - Assistir aos vídeos: “Toda comida boa" Palavra Cantada: 

https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U  

"Papa Tudo" Jacaré Elvis  

https://youtu.be/UiD_leTCggI 

Devemos lavar apenas as mãos ou é importante lavar bem os alimentos também?   

5 -  Realizar uma receita culinária simples onde a criança possa ajudar lavando os alimentos. 

Pode ser uma vitamina, um suco, um lanche natural ou até uma salada de frutas. Assistir o 

vídeo da Turma da Mônica sobre a higiene dos alimentos. 

 https://youtu.be/6hZrCI2re5w 

 

                                      

 

 

 

 

PROFESSORAS DAS TURMAS DE FASE I 

Andressa Miranda Pilar 
Eliane Brambilla Gonçalves 

Kátia Cássia dos Santos 
Monica Limeira dos Santos 

Rose Marina Fonseca Lander 
Suzi Daniela Prates de Almeida 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Fernanda Cristina Mota Vellado Passos 

 

DIREÇÃO 

Luciene de Souza Figueiredo Ferreira da Silva  
 Keila Patrícia Maurício da Silva 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-K0KyBBkpI
https://www.youtube.com/watch?v=Q-K0KyBBkpI
https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U
https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U
https://youtu.be/UiD_leTCggI
https://youtu.be/UiD_leTCggI
https://youtu.be/6hZrCI2re5w
https://youtu.be/6hZrCI2re5w



























































































































































































