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Modalidade de 
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Básica (Ensino Fundamental) 

SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução A “Semana da Higiene” foi um evento que trouxe aos alunos           
palestras e atividades voltadas para a higiene pessoal.  

Objetivo Conscientizar os alunos a respeito da importância da higiene         
pessoal e dos riscos que a falta dela traz à saúde. 

Regras e/ou 
Procedimentos 

Para executá-la foram utilizados cartazes informativos e vídeos        
explicativos, além disso contou-se com a colaboração de        
dentistas que se disponibilizaram a palestrar para os alunos         
ensinando-os sobre os riscos de uma higiene bucal mal         
realizada e como fazê-la de forma correta e eficaz. Ao final dela            
foi realizado um quis com a ferramenta Kahoot a fim de medir o             
que foi absorvido pelos alunos a respeito do assunto. O evento           
também contou com a distribuição de brindes ligados a higiene          
pessoal. 

Aplicabilidade Esta atividade pode ser aplicada com todos os alunos da escola,           
pois trata de um assunto que é importante para todas as           
pessoas. 

Pós-Atividade Após a atividade, podem ser debatidas questões como: a         
importância de uma boa higiene, a necessidade de ir ao dentista           



com regularidade e como a falta de um saneamento básico afeta           
diretamente a saúde das pessoas. Além de outras questões         
pertinentes a saúde.  

OUTRAS INFORMAÇÕES 

A ferramenta Kahoot é um ambiente para a criação de questionários online de maneira              
divertida. Como o seu lema diz “Make learning awesome!” (Torne o aprendizado            
incrível), sua principal vantagem é que ela se torna chamativa para os alunos. Ela está               
disponível no site https://create.kahoot.it/go/ e também para download na AppleStore e           
no GooglePlay. 

 


