
HIGIENE E 
APRENDIZAGEM



DICAS DE HIGIENE 

Neste momento delicado que estamos vivendo, redobrar os cuidados com a higiene
se faz necessário para o bem-estar de todas (os), inclusive das crianças. Organizar a
rotina em relação a higiene das crianças e acompanhá-las é importante para
incentivar e praticar o autocuidado.

FIQUEMOS ATENTAS (OS)!

 Lave as mãos com água e sabão sempre que estiverem sujas;
 Evite tocar a boca, o nariz e os olhos sem antes higienizar as mãos;
 Supervisione para que crianças menores, que costumam levar objetos à boca, não

compartilhem itens com outras crianças na casa.



DICAS DE HIGIENE PARA AS CRIANÇAS 

Lavar as Mãos

Ensine a criança como se faz: Água, sabão, enxaguar e enxugar!
Antes das refeições, depois de usar o banheiro e quando chegar da rua.

Não se esqueça: Quanto as unhas, mãos e pés, é preciso mantê-las bem cortadas,
lixadas e limpas.



HORA DA EXPERIÊNCIA... 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma2XLVLSZJA

Acompanhe no link abaixo um jeito incrível e criativo de mostrar para as 
crianças a importância de lavar as mãos. 

A experiência do COVID 19 com detergente e pimenta viralizou na 
internet. Você já viu? 

Clic no link e assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Ma2XLVLSZJA


DICAS DE HIGIENE 

Escovar os Dentes

Importante ensinar a forma 
correta de fazer a escovação, 
escovar a língua, utilizar fio 

dental. 
Fique de olho... Depois deixe  

que faça sozinha (o). 
Fiscalize e, quando perceber 

que aprendeu, pode 
deixá-la (o) totalmente 

sozinha (o).

Pentear os Cabelos

Ajude e incentive seu filha (o) 
a pentear os cabelos ao acordar e 

após o banho.



Banho
Você sabia…

Que as crianças precisam 
de auxílio e supervisão 
no banho até uns seis 

anos? 
Depois elas poderão 

tomar banho sozinhas, 
apenas com a supervisão 

de um adulto.

 Marque um horário na rotina para o banho;

 Este momento também é uma oportunidade

de interação e aprendizagem muito

significativo para as crianças e para os bebês;

 Convide a(s) criança(s) para preparar este

momento, organizando anteriormente os

sabonetes, as toalhas e a roupa. Este é um

momento propício para proporcionar e

incentivar a autonomia às (aos) pequenas (os);

 Oriente o banho, como se lava o corpo todo (os

cabelos, os pés, as partes íntimas).
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