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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Microrganismos e Saúde. 

 

HIGIENE PESSOAL 

 
Para manter a saúde do nosso corpo, precisamos ter alguns 

cuidados. Um deles é apresentar bons hábitos de higiene, já que a 

falta deles facilita a entrada de certos microrganismos em nosso 

corpo, como os vírus, e algumas bactérias, podendo causar 

doenças. Além disso, com pouca higiene, costumamos exalar um 

cheirinho nada agradável. 
 

Claro que ninguém quer essas coisas para si, não é mesmo? Por isso, existem boas medidas para 

termos uma boa higiene: 

 Escovar os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir, fazendo o uso de fio 

dental pelo menos uma vez ao dia; 

 Lavar as mãos antes de comer, pois os seres vivos causadores de doenças podem estar 

alojados nelas, adentrando pela nossa boca em nosso organismo; 

 Lavar as mãos sempre que chegar da rua; 

 Não colocar objetos ou as mãos na boca; 

 Tomar banho todos os dias e lavar os cabelos sempre que necessário, pois neles se 

acumulam suor e sujeiras, ao longo do tempo; 

 Usar roupas limpas; 

 Sempre cortar e limpar as unhas; 

 Cortar os cabelos com frequência, para que cresçam fortes e bonitos; 

 Trocar meias constantemente, para não dar chulé nos sapatos, nem frieiras. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/higiene-pessoal.htm | Imagens: freepik.com | Acesso em 01/06/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Microrganismo: 

Fungos, bactérias, vírus. 

 Exalar: 

Emitir ou lançar vapores, odores. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/higiene-pessoal.htm
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Agora é com você: 

 

1- Por que é importante manter a higiene pessoal? 

  

  

  

 

2- Cite dois hábitos de higiene que devemos adotar diariamente: 

  

  

  

 

3- Que tal fazermos uma experiência? 

Para explorar um pouco mais sobre a questão de higiene, vamos realizar uma atividade 

chamada “Dedo mágico”. 

Voce irá precisar de: 

Prato 

 

Duas colheres de sopa de orégano (ou outro tempero) 

 

250 ml de água 

 

Uma colher de sopa de detergente 

 
 

Vamos à experiência! 

 

 Despeje a água no prato e, em seguida, coloque o orégano; 

 Coloque seu dedo dentro da água. 
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Registre aqui sua percepção ao colocar o dedo na mistura de água e orégano: 

  

  

 

 Agora seque o dedo, passe o detergente no dedo e espere secar; 

 Coloque seu dado na água novamente. 

 
Registre aqui sua percepção ao colocar o dedo na água novamente: 

  

  

 
Concluindo: 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uOF9TXCXvQM 

 

Agora convide alguém para demonstrar essa incrível mágica que você descobriu! 

https://www.youtube.com/watch?v=uOF9TXCXvQM

