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PROJETO HIGIENE 

INTRODUÇÃO

   Em se tratando de educar para higiene corporal  há de se buscar uma prática 

participativa de modo que as orientações para os alunos sejam coerentes com a 

linguagem do próprio corpo e ambiente

A presença  do  educador  com  uma  nova  visão  se  torna  imprescindível  e

fundamental,  pois  é,  preciso  que  "saber"  seja  extensivo  a  todos,  é  preciso

facilitar  para  que  o  aluno  se  aproprie  do  conhecimento  a  respeito

do próprio corpo sobre as condições de vida da população e sobre sua importância 

de colocar em prática certos hábitos que contribuirão decisivamente no cuidado com 

o corpo.

Quando o aluno percebe que estes hábitos o ajudam a viver melhor,  sem 

dúvida  alguma  ele  estará  motivado  a  colocá-los  em  prática  com  regularidade.  

Isso  faz  com que  o  educador  seja  o  mediador  entre  aluno/família,  renovando  e

incentivando  o  interesse  em  se  praticar  corretamente  os  hábitos  de  higiene.  

Muitas  vezes,  nós,  educadores,  percebemos  um  certo  desconforto  em  nossos

alunos,  provocando  até  mesmo  um  baixo  índice  de  rendimento  escolar.

É neste momento que devemos esclarecer e estimular os alunos,  propondo uma

tomada  de  consciência  no  que  diz  à  saúde,  à  limpeza  corporal,  à  postura,

etc.

   Ser saudável é também estabelecer bons hábitos e compreender que o nosso

corpo merece um carinho especial, e que esse tratamento nos traz benefícios.

JUSTIFICATIVA

O  Projeto  é  uma  proposta  que  possibilita  e  garante  uma

aprendizagem  efetiva  e  transformadora  de  atitudes  e  hábitos  de  vida.  

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

sistemática,  toda  a  equipe  contribui  de  forma  decisiva  na  formação  de

cidadãos capazes de atuar em favor da melhoria dos níveis de saúde pessoal e

da coletividade.



Tratar de higiene e saúde tem sido um desafio para a educação, no que se

refere  à  possibilidade  de  garantir  uma  aprendizagem  efetiva  e  transformadora

de atitudes e hábitos.

As  experiências  mostram  que  transmitir  informações  a  respeito  do

funcionamento do corpo e descrição das características das doenças, bem como

um  elenco  de  hábitos  de  higiene,  não  é  suficiente  para  que  os  alunos

desenvolvam atitudes de vida saudável. 

É  preciso  educar  para  a  saúde,  levando  em  conta  todos  os  aspectos 

envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia-a-dia da escola.

OBJETIVO GERAL

   O objetivo principal do Projeto é conscientizar os alunos para o direito à saúde, 

sensibilizá-los para a busca permanente da compreensão de seus determinantes e 

capacitá-los  para  a  utilização  de  medidas  prática  de  promoção,  proteção  e 

recuperação da saúde.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Levar o aluno a perceber a necessidade de adquirir bons hábitos de higiene;

2. Identificar doenças causadas por falta de higiene;

3. Discutir as formas de higiene corporal, bucal, etc.;

4. Adotar a prática correta de tomar banho, cortar as unha e cabelos;

5. Adotar hábitos de autocuidado, respeitando as possibilidades e limites do próprio 

corpo;

6. Sentir a necessidade de se ir aos postos de saúde pública para os exames 

preventivos;

7. Manter cuidados para evitar a proliferação de piolhos.

8. Conscientizar os pais das responsabilidades em manter os filhos menores com 

bons hábitos de higiene;

Período: 16/08/2010 à 27/10/2010

Público Alvo: alunos do 2º ano 



Culminância

Escovação e palestra com o dentista, explicando como realizar nossa higiene 

pessoal. Utilização do laboratório de informática para a realização da atividade 6.

QUESTIONAMENTOS:

Levar o aluno a refletir e questionar sobre suas atitudes higiênicas. 

O que posso fazer para conservar meu corpo limpo?

Que cuidados devo ter com meus cabelos, unhas e dentes?

Qual a melhor maneira de limpar as orelhas?

Como devo conservar os meus pés? Por quê?

Como devem ser, estar às roupas que uso par ir à escola?

Que roupas devo usar para dormir?

E para passear?

Como devem ser as roupas nos dias de frio e calor?

O professor deve também estar atento a toda e qualquer modificação no 

estado geral de seus alunos, pois, alteração na temperatura do corpo, dor 

de garganta, palidez, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarréias, podem 

ser sinais e sintomas de doenças transmissíveis.

CONTEÚDOS

PORTUGUÊS

*  Leitura de textos, histórias, parlendas, adivinhas que falem sobre o assunto.

* Produção coletiva de pequenos textos.

* Escrita espontânea.

* Cruzadinhas

* Atividades diversificadas envolvendo a escrita de palavras significativas sobre o 

assunto estudado.

CIÊNCIAS

 * Higiene do corpo: hábitos saudáveis.

*Prevenção de doenças.

*Escovação correta.



*Cuidados com os piolhos.

MATEMÁTICA

* Situações-problema envolvendo o tema.

ARTES

* Desenhos, pinturas.

* Recorte e colagem. 

* Atividades diversas, músicas e cantigas relacionadas ao tema.

* CD infantil sobre o tema.

DESENVOLVIMENTO

•   Realização na sala de aula a "Feira do banho", trazendo todos os

objetos envolvidos na higiene corporal.

•   Montar num pequeno balcão e esta exposição poderá ser usada toda vez 

que o assunto permitir.

• Utilização de cartazes ou murais para mostrar hábitos de vestuários

do Brasil e de outros países, sob as mais diferentes condições climáticas.

• Destaque para a necessidade de se usarem roupas sempre limpas, e de ter 

um lugar para guardar roupas sujas.

• Gincana envolvendo alunos com atividades para higiene. 

• Teatro elaborado pelas próprias crianças com assunto voltado para melhor 

conscientização da higiene. 

• Apresentação musical. 

• Palestra envolvendo pais. 

•   Visita do dentista na escola.



ATIVIDADES / PROJETO

Atividade 1 -  Relato de hábitos de higiene. Conversar com os alunos sobre o 

hábitos que devemos ter para uma boa higiene.

HÁBITOS DE HIGIENE

Você já sabe que para termos boa saúde, são necessários diversos cuidados. 

Alguns deles são os chamados hábitos de higiene.

Hábito é tudo o que se faz sempre. Veja alguns hábitos que ajudam a conservar a boa 

saúde:

⇒  Tomar banho todos os dias. 

⇒  Manter o cabelo limpo e penteado.

⇒  Conservar as unhas limpas e cortadas.

⇒  Lavar as mãos antes das refeições, depois de trabalhar e após ir ao banheiro.

⇒  Escovar os dentes depois de comer.

⇒  Usar roupas confortáveis, limpas e de acordo com as condições do tempo.

⇒  Passear ao ar livre.

⇒  Ler bons livros e revistas. 

⇒  Desenvolver atividades físicas: danças, esportes...

⇒  Dormir cerca de oito horas por dia, em quarto limpo, tranqüilo e arejado. 

Além da higiene, nossa saúde depende de uma alimentação saudável 

               e variada. 

Fazer amigos, estudar, conversar com as pessoas da família e com os 

conhecidos, passear e divertir-se também são atividades necessárias 

para manter a boa saúde.

Eixo 1 :  Compreensão e Valorização da Cultura Escrita e Oralidade

Capacidade: Conhecer os usos e funções da escrita;

Participar das interações em sala de aula.



Atividade 2 -  Relato de hábitos de higiene.

VOCÊ GOSTA DE TOMAR BANHO? NADA COMO UM BOM BANHO! E OS 

RATINHOS, SERÁ QUE ELES GOSTAM DE BANHO? LEIA O TEXTO E 

DESCUBRA.

Ratinho Tomando Banho

 Hélio Ziskind 

Tchau preguiça

Tchau sujeira

Adeus cheirinho de suor

Oh...

Lava lava lava

Lava lava lava

Uma orelha uma orelha

Outra orelha outra orelha

Lava lava lava lava

Lava a testa, a bochecha,

Lava o queixo

Lava acoxa

E lava até...

2799

Meu pé

Meu querido pé

Que me agüenta o dia inteiro

Oh Oh

E o meu nariz

Meu pescoço

Meu tórax

O meu bumbum

E também o fazedor de xixi

Oh...

La, la

LaLa, laLa, la

LaLa, la, la la

LaLa, la

la, la, la, la, LA

Hum... Ainda não acabou não

Vem cá vem... vem

Uma enxugadinha aqui

Uma coçadinha ali

Faz a volta e põe a roupa de paxá

Ahh!

Banho é bom

Banho é bom

Banho é muito bom

Agora acabou

ESTA CANÇÃO FAZ PARTE DO Cd:  “MEU PÉ, MEU QUERIDO PÉ” DE HÉLIO 

ZISKIND.

ENTENDENDO O TEXTO

1. RELEIA UM TRECHO DA MÚSICA:



“La, la

LaLa, laLa, la

LaLa, la, la la

LaLa, la

la, la, la, la, LA”

ESTE TRECHO INDICA QUE:

(    ) O PERSONAGEM ESTÁ CHORANDO

(    ) O PERSONAGEM ESTÁ CANTANDO

(    ) O PERSONAGEM ESTÁ RINDO

2. RELEIA AGORA UM VERSINHO DA MÚSICA

“FAZ A VOLTA E PÕE A ROUPA DE PAXÁ”

ASSINALE A ALTERNATIVA QUE MELHOR REPRESENTA A IDÉIA DESSE VERSO:

(    ) COLOCA O PIJAMA PARA DORMIR

(    ) VESTE O ROUPÃO DE BANHO

(    ) APRONTA-SE PARA PASSEAR

3. EM SUA OPINIÃO QUAL É A IMPORTÂNCIA DO BANHO?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4- PARA VOCÊ, O QUE É MAIS AGRADÁVEL NA HORA DO BANHO?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Eixo 1 :  Compreensão e Valorização da Cultura Escrita e Oralidade.
Capacidade: Conhecer os usos e funções da escrita.
(Questões 03 e 04)(Questões 03 e 04)
Eixo 4: Eixo 4: Produção EscritaProdução Escrita
Capacidade: Capacidade: Planejar a escrita do texto considerando o tema central e seusPlanejar a escrita do texto considerando o tema central e seus  
desdobramentosdesdobramentos



Atividade 3 -  QUANDO VOCÊ ACORDA O QUE PRECISA FAZER PRIMEIRO? 

PINTE:

PINTE OS OBJETOS QUE USAMOS PARA TOMAR BANHO:

Eixo1 :  Compreensão e Valorização da Cultura Escrita e Oralidade

Capacidade: Conhecer os usos e funções da escrita.



Atividade 4 - AGORA VOCÊ VAI LER OUTRA MÚSICA DE HÉLIO ZISKIND:

Ratinho Escovando Os Dentes
 Hélio Ziskind

Nhau!
Nham, nham, nham
Nhau
Legal
- Nós...
- Somos...
- Ai, vocês são quem?
- Os restos...
- Cuidado dente!
- Nós somos os restos de comida
Nós vamos grudar em você
- A escova não me alcança...
A escova não me alcança...
A escova não me ... oh...
Quando eu pego a minha escova

Eu já penso em rock and roll
rock, rock
rock ,rock
rock ,rock
E lá no cantinho eu limpo com o fio dental

E lá no cantinho eu limpo com o fio 
dental
E é tanto rock, rock que eu fico assim:
BRANCÃO
Branco como o coco
Branco como o leite
Branco como o dente é
BRANCÃO
Oh... Yeah...

VOCÊ SABE O JEITO CERTO DE ESCOVAR OS DENTES?LEIA O TEXTO E VERIFIQUE 

SE VOCÊ TEM ESCOVADO SEUS DENTES ADEQUADAMENTE:

1º
Escove suavemente a parte exterior dos dentes. Segure a escova 
inclinada na direção da gengiva, pressionando e deslizando a escova 
no sentido da linha da gengiva até a ponta dos dentes. Comece 
escovando os dentes da frente e prossiga com este movimento até os 
dentes do fundo (dois a três dentes de cada vez). Depois escove o 
lado de dentro dos dentes do mesmo jeito.

2º

Escove a superfície do dente que usamos para mastigar. O 
movimento É suave, de vai-e-vem. A escova deve ir até os
últimos dentes lá no fundo da boca.

3º

Na parte interior dos dentes da frente, incline a escova e
mova-a no sentido da gengiva para a ponta do dente.

4ºAinda não acabou. Escovar a língua é muito importante

pois ela acumula restos alimentares e bactérias que provocam

o mau hálito. Faça movimentos cuidadosos com a



escova “varrendo” a língua da parte interna até a ponta.

Escovação com o dentista e auxiliar, demonstrando como escovar os dentes 

corretamente.

Agora, converse com seus colegas sobre as seguintes questões:

Após ter lido o texto, você diria que escova os dentes de maneira correta?

quantas vezes por dia você escova os dentes?

você costuma usar fio dental?

Este dente está doente.

Vamos levá-lo ao dentista e depois tratá-lo muito bem.

Desenhe o que ele precisa para sempre ficar saudável:

Eixos :  Compreensão e Valorização da Cultura Escrita e Oralidade

Eixo 5: Oralidade
Eixo 1: Compreensão e Valorização da Cultura escrita
Capacidades: Levantar hipóteses relativas ao conteúdo;

    Realizar ações que possibilitem a compreensão da música
     Conhecer o uso e funções sociais da escrita

Atividade 5 - O QUE ESTA CRIANÇA ESTÁ FAZENDO? ESCREVA:



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Eixo 4: Produção de Texto

Capacidade: Produzir textos escritos de gêneros adequados aos objetivos.

Atividade 6 – Computador

Cruzadinha com objetos que são usados para a nossa higiene pessoal. 

Eixo 2: Apropriação do sistema de escrita.

Capacidade: Reconhecer unidades fonológicas, como sílabas, rimas, terminações 

de palavras, etc.

Atividade 7 – Laboratório – Vídeos que demonstram como prevenir as cáries e 

como cuidar da nossa higiene pessoal.

Site: 

www.atividadeseducativas.com.br/index.php?procurar_por=higiene&site=No+site.

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?procurar_por=higiene&site=No+site


Eixo 1: Compreensão e Valorização da Cultura escrita
Eixo 3: Leitura
Capacidade: Conhecer os usos e as funções sociais da escrita;
                      Saber decodificar palavras e textos escritos

Atividade 8 – O Piolho – Aula dialogada.

O piolho é um inseto bem pequeno que vive entre os cabelos e dá muita coceira. 
Isso porque ele se alimenta do sangue que suga da sua cabeça, por isso coça. O 
pior, é que quando aparece um na certa muitos outros vêm por aí, pois uma única 
fêmea pode por até 140 ovos, chamados de lêndeas.

Como se pega piolho? 

Por serem insetos muito ativos e se movimentarem com muita rapidez, os piolhos 
podem passar de uma pessoa para outra com muita facilidade. 

Começa com uma coceira de leve que depois vira um grande desconforto. Se a 
coceira for constante pode causar feridas no couro cabeludo. 

Como acabar com eles? 

Nada melhor do que aqueles xampus e loções específicas contra piolhos que são 
vendidos nas farmácias. Além disso, outro grande aliado é o pente fino, que ajuda a 
remover piolhos e lêndeas. 

Pra não pegar piolho: 

Evite contato com presilhas, escovas, bonés e travesseiros de outra pessoa. 

Manter os cabelos sempre lavados e prende-los somente quando estiverem secos. 

Peça pra mamãe sempre examinar a sua cabeça, pra ver se tem algum piolho ou 
lêndea. 

Eixo 1: Compreensão e Valorização da Cultura escrita.

Capacidade: Levantar hipóteses relativas ao conteúdo

RECURSOS MATERIAIS

   Serão utilizados: jornais, painéis, revistas, murais, apostilas, material 

didático-pedagógico, cartolinas, pincéis, laboratório de informática, etc.

AVALIAÇÃO



   Percebendo que a higiene corporal  é de suma importância,  portanto,  através  

desse  projeto,  queremos  que  nossos  alunos  sejam  beneficiados,  orientados  e  

alertados  da  necessidade  do  cuidado  do  corpo  e  do  meio  como  um  todo.  

   É um assunto abrangente, e faz-se necessário um trabalho contínuo, sempre  

voltado para o fator  limpeza. Na oportunidade, queremos também que todos os  

alunos se informem das várias formas de higiene em casa,  na escola,  no local  

de estudo e trabalho.  A proposta é mostrar ao aluno que seu corpo "é fonte de vida" 

e o seu “ambiente é parte dessa vida” que merece carinho e cuidados especiais. 

Todos os resultados e avaliações serão feitos através de observações.

Cruzadinha

Atividade criada no Calc (utilizando o recurso “validação de dados” de maneira que só entre na 

célula a letra determinada e quando o aluno digite letra errada apareça uma dica “mensagem de 

erro”.



FOTOS DE UMA DAS ATIVIDADES
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