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ATIVIDADES DE HIGIENE E SAÚDE 

 

Reforçar hábitos de higiene bucal e valorizar a higiene bucal. 

Os hábitos de higiene pessoal devem ser ensinados às crianças desde 

cedo, a fim de desenvolver sua conscientização e para que sejam capazes de 

cuidar do próprio corpo de forma a promover sua saúde. 

Ao educar para a saúde e para a higiene, de forma contextualizada e 

sistemática, contribuímos na formação de cidadãos capazes de atuar em favor 

da melhoria dos níveis de saúde pessoal e coletiva. 

Sendo assim, que tal darmos maior atenção a nossa saúde bucal? Na 

escola sempre realizamos esses momentos de cuidados com os dentes. 

Aproveitando este recadinho: Se puder fique em casa! Caso, precise sair 

use máscara e não coloque a mão no rosto, antes de lavar. 

AQUI COMEÇA AS PROPOSTAS DAS ATIVIDADES, POR ISSO FAMÍLIAS 

CONTAMOS COM VOCÊS PARA LER PARA OS ESTUDANTES AS EXPLICAÇÕES 

E AUXILIÁ-LOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. 

LEMBRE-SE NÃO PRECISA COPIAR. 

 

1ª atividade: Recitar poesia e dramatizar 

Expressar-se com rimas e sons; trabalhar a memorização e 

trabalhar o imaginário. 

 

Na escola sempre cantamos, recitamos, dramatizamos, essa é 

uma forma de aprender de forma divertida. Para relembrarmos esses momentos 

convide um adulto para ler a poesia “Os Dentes do Jacaré” você pode 



dramatizar, enquanto o adulto lê. Caracterize-se para a brincadeira ficar ainda 

mais divertida! 

 
“Os Dentes do Jacaré” – Sérgio Capparelli 
 
“De manhã até a noite, 
jacaré escova os dentes, 
escova com muito zelo 
os do meio e os da frente. 
 
– E os dentes de trás, jacaré? 
 
De manhã escova os da frente 
e de tarde os dentes do meio, 
quando vai escovar os de trás, 
quase morre de receio. 
 
– E os dentes de trás, jacaré? 
 
Desejava visitar 
seu compadre crocodilo 
mas morria de preguiça: 
Que bocejos! Que cochilos! 
 
– Jacaré, e os dentes de trás? 
 
Foi a pergunta que ouviu 
num sonho que então sonhou, 
caiu da cama assustado 
e escovou, escovou, escovou.” 
 

Sérgio Capparelli CAPPARELLI, S. Boi da Cara Preta. LP&M, 1983. 

Fonte: http://livroerrante.blogspot.com/2019/09/os-dentes-do-jacare-sergio-capparelli.html 

Sugestão de vídeo: Declamação da poesia, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=XPDbO5PWkv0 

Sugestão: Modelo de máscara para caracterização 

https://www.pensador.com/autor/sergio_capparelli/
http://livroerrante.blogspot.com/2019/09/os-dentes-do-jacare-sergio-capparelli.html
https://www.youtube.com/watch?v=XPDbO5PWkv0


 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/452471093794539438/ 

 

 

2ª atividade: Brincando de escovar os dentes com a ampulheta da 

escovação 

Reforçar hábitos de higiene bucal. 

 Para os dentes ficarem limpos de 

verdade é necessário escová-los por dois minutos. No 

entanto, geralmente a escovação vira uma tarefa de 

dez segundos.  

Essa atividade vai transformar esses dois minutos em uma 

brincadeira divertida! Para realizar a atividade escolha um adulto que irá te 

ajudar. 

Ampulheta 

Material: 

• 2 garrafas pequenas; 

• Broca pequena de 4mm ou martelo e prego grosso; 

• Areia colorida; 

• Cola colorida; 

•  Durex colorido ou fita adesiva; 

•  Cola. 

https://br.pinterest.com/pin/452471093794539438/


 

Passo a passo 

Passo 1: Pegue duas garrafas pequenas e retire as tampas. Depois, usando 
cola forte, cole as duas tampas com as costas uma contra a outra. 

Passo 2: Usando uma broca de 4mm ou um martelo e prego e faça um furo que 
atravesse as duas tampas, cuidadosamente. Isso vai permitir que a areia passe 
por elas. 

Passo 3: Encha uma das garrafas com areia colorida. É bom medir a quantidade 
de areia necessária para a contagem de dois minutos. Faça isso passando a 
quantidade de areia necessária pelo buraquinho feito nas tampas das garrafas. 

 

 

Passo 4: Coloque a tampa na garrafa que contém a areia que foi medida e, em 
seguida, coloque a outra garrafa em cima dela, rosqueando a garrafa na tampa. 
Passe durex nas tampas. 

 

Passo 5: Decore a ampulheta com cola colorida. O seu novo cronômetro já está 
pronto e pode ocupar um lugar privilegiado no seu banheiro, pronto para sua 
rotina de limpeza dental de duas vezes por dia! 

 

LEMBRE-SE: É importante que os dentes sejam escovados duas vezes por dia. 

Após o café da manhã e antes da hora de dormir, coloque a pasta de dentes na 

escova e prepare o cronômetro. É dada a largada! Comece a escovar, limpando 

cada cantinho dos dentes e gengivas - topo, base, frente e fundo. Faça círculos 

suaves com a escova. Quando o cronômetro mostrar que os dois minutos 

acabaram, enxague a boca. Note os sons engraçados que você consegue fazer 



ao gargarejar e, para aumentar ainda mais a graça da atividade, por que não 

tentar gargarejar acompanhando a sua música favorita? 

Imagens e sugestão de atividade, disponível em: https://www.danoninho.com.br/encontre-uma-atividade/o-desafio-da-organizacao-das-meias 

 

Sugestões de músicas: 

 

Escovar os Dentes do Jacarelvis e Amigos: 
https://www.youtube.com/watch?v=v7pxOOZq0Cg 

 

 

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

 

 

3ª atividade: Brincando de Mímica 

Desenvolver a linguagem não verbal; trabalhar o desenvolvimento 

motor e trabalhar a memorização. 

Na escola sempre temos momentos de descontração com 

brincadeiras que realizamos com os colegas. Que tal brincarmos da mesma 

forma em casa! Convide seus familiares para brincar de mímica. Peça ajuda a 

um adulto para fazer cartões com imagens de ações como escovar os dentes, 

adormecer, e outras, que serão sorteados durante a brincadeira. Vocês podem 

cronometrar o tempo de cada participante. Quem adivinhar iniciará novamente 

a brincadeira. 

 

 

 

https://www.danoninho.com.br/encontre-uma-atividade/o-desafio-da-organizacao-das-meias
https://www.youtube.com/watch?v=v7pxOOZq0Cg
https://www.youtube.com/watch?v=cnzgHAIRqmc


Ideias para o jogo de mímica 

• Ações – cortar, costurar, bater palmas, coçar, lavar a cabeça, comer, beber, 
pentear-se, pintar, escrever, ler, correr, apagar, chamar, varrer, adormecer, 
tocar tambor, telefonar… 

• Animais – pato, rato, coelho, porco, vaca, borboleta, crocodilo, girafa, 
macaco, leão, cão, gato, elefante, cavalo, mosquito… 

•  

 

 
 

Fonte: https://www.mundoinverso.com.br/ 

 
 
Registrem tudo, com fotos ou desenhos. Tragam para a escola quando 
retornarmos. Serão muitas coisas legais para compartilharmos! 

Saudades! Cuidem-se! 

Professoras fase II 

https://www.mundoinverso.com.br/

