
Ciência Divertida 
“Higiene Pessoal”



Higiene Pessoal Infantil

É durante a infância que se deve aprender a cuidar do próprio corpo. A responsabilidade

de ensinar é dos pais, em primeiro lugar, mas a escola também tem a obrigação de apoiar
essa fase tão importante da formação das crianças.

Em princípio, os pequenos devem conhecer o próprio corpo para entender a importância
de cada hábito higiênico que vão adquirir. É importante criar uma rotina como: antes de se
sentar à mesa, devem lavar as mãos; antes de se deitar, devem escovar os dentes e usar o
fio dental. Com o tempo, eles vão se acostumar a essas atividades e vão fazê-las sem
pensar.

Porém, eles devem entender o motivo de todas essas coisas. Os pais têm que conversar com seus filhos e

esclarecer as razões dessas obrigações com a limpeza corporal, de forma simples e usando uma linguagem que eles
entendam. É preciso dizer, por exemplo, que lavar e pentear os cabelos não permite que os piolhos se proliferem
ou ainda que as cáries danificam os dentes. Então, devemos escová-los e usar fio dental várias vezes ao dias para
evitar problemas.

Se na escola as crianças recebem apoio de maneira mais descontraída, ouvindo historinhas e assistindo a teatro de

fantoches, elas captam a mensagem com mais precisão. Por isso os métodos pedagógicos devem chamar bastante
atenção, nesse sentido.

O que a criança deve aprender sobre higiene pessoal:

Escovar os dentes;

Lavar as mãos antes das refeições, depois de usar o banheiro e quando chegar da rua;

Pentear os cabelos;

Tomar banho.



Objetivos 

Desenvolver uma aliança estratégica que:

• Apoie o posicionamento de seus produtos como aliados da higiene
pessoal das crianças brasileiras;

• Impacte de forma diferente a seu público-alvo por meio de conteúdos
educativos e atividades inovadoras;

• Estabeleça a empresa como uma empresa socialmente responsável.



“Higiene Pessoal Infantil ”

Release

Dois divertidos “cientistas especialistas em higiene pessoal”, convidam as
crianças a participarem do famosíssimo programa de TV do professor Maluco.
O programa dará importantes dicas sobre higiene pessoal e ensinará as
crianças tudo sobre higiene pessoal.

No final do espetáculo as crianças aprenderão:
• A descrever situações do dia-a-dia em que sujam as mãos;
• A conhecer algumas características dos vírus e reconhecer como são transmitidos;
• Que as mãos aparentemente limpas podem conter microrganismos. As crianças deverão

compreender que embora não consigam ver os microrganismos e germes, estes passam
facilmente para as nossas mãos, bastando para isso tocar em objetos contaminados;

• As técnicas corretas para lavar as mãos de modo a eliminar os micro organismos
indesejados;

• A reconhecer que ficam restos de alimentos na boca, depois das refeições;
• O mecanismo de funcionamento da pasta dental e demonstrar a importância da utilização do

fio dental;
• A conhecer alguns hábitos de higiene para não colocar em risco a sua saúde.

Por meio de atividades lúdicas, no espetáculo de Ciência Divertida “Higiene
Pessoal Infantil”, as crianças aprenderão quais são as situações que sujam as
mãos, quais são os alimentos que são amigos e quais são inimigos dos dentes,
e a importância de manter um controle naqueles hábitos que são prejudiciais.
De uma maneira muito simples a peça transmite às crianças o essencial sobre
sua higiene e os aspetos mais importantes no seu cuidado, conservação e
alimentação, hábitos de higiene, etc. Tudo de uma forma interativa e muito
divertida!

TEMA: SAÚDE 
FAIXA ETÁRIA:  6 – 10 ANOS
DURAÇÃO: 50  MINUTOS 
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Release

Apresentação. O programa de TV inicia de uma forma espetacular,
apresentando e estabelecendo as regras de realização do espetáculo,
por meio de uma apresentação bem diferente e divertida, conhecerão
a regra do bumbum e dos dedinhos.

Atividade 01. O que são os vírus?
O Programa de TV inicia apresentando uns seres que a primeira vista são
imperceptíveis, mas que se olharmos bem de perto.... Os nossos cientistas
apresentarão os vírus, algumas caraterísticas e como podem ser
transmitidos!

Atividade 02. Os germes e os Alimentos!
Os professores malucos demostrarão à todos como os alimentos
podem ser facilmente contaminados, para desta forma explicar às
crianças a importância de uma boa higiene para o manuseio dos
alimentos.
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Release
Atividade 03. LUTA CONTRA OS MICROORGANISMOS

Uma vez apresentados os vírus e germes, agora é importante descobrir
como podemos acabar com eles, usando técnicas de lavagem das mãos
de uma forma muito divertida! Aprenderão inclusive como fabricar um
sabonete!!

Atividade 04. ALIMENTOS: AMIGOS OU INIMIGOS DOS DENTES
Por meio de um experimento com um dente de dinossauro explicaremos às
crianças que na boca passeiam e vivem bactérias. Isto é normal. Algumas
destas bactérias são benéficas e outras não. Quanto mais alimentos têm,
mais aumentam de tamanho, dando origem àquilo que chamamos de placa
bacteriana. Esta placa vai produzir ácidos que por sua vez atacam os dentes.
Explicaremos técnicas de lavagem dos dentes !!!

Atividade 05. As Regras de Ouro
Por meio de um concurso, os participantes lembrarão as
importantes regras de ouro para uma boa higiene pessoal !



Contrapartidas

•Promoção do patrocinador como sendo uma empresa 
socialmente responsável;

•Relacionamento com a comunidade local;

•Citação do patrocinador em todas as entrevistas e 
matérias agendadas;

•Logotipo do patrocinador em todas os matérias 
impressos e virtuais;

•Entrega de um relatório ao final do projeto;

•Isenção fiscal.



Quem somos...!!!

 Ciência Divertida é a empresa líder em atividades científicas interativas para
crianças entre 04 e 17 anos.

 Nossos programas educativos estão focados no Meio Ambiente, Nutrição,
Astronomia, Saúde, Prevenção e todos os aspetos da ciência.

 Mais de doze milhões de crianças já participaram de nossos programas.

 Estamos em 146 Escritórios em 36 países:

Desde 1994, nossa missão é despertar a curiosidade e imaginação das crianças
do mundo todo por meio da criação de atividades interativas únicas e originais.

Estas atividades aumentam o interesse das crianças nos temas desenvolvidos e
as ajudam a compreender o mundo com o qual interagem.

Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Emirados 
Árabes Unidos,Equador, Egito, França, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonésia, Itália, Costa de Marfim, 
Jordânia, Luxemburgo, México, Marrocos, Panamá, Portugal, Holanda, Nicarágua, Paraguai, Porto Rico, 
România, El Salvador, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela

Nossa missão 

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


Nossos temas:
Ciências – Nossa área de ciências oferece uma aproximação espetacular, divertida e interativa ao conhecimento
cientifico. Trabalhamos com sucesso as principais áreas de conhecimento cientifico como química, física e
astronomia. Por meio de nossos workshops explicamos os “porquês” e os “como” do que nos rodeia.

Meio Ambiente – Nossas divertidas oficinas destinam-se a despertar nas crianças o interesse
em como cuidar do meio ambiente, com temas importantes como: reciclagem, energias
alternativas, planeta água, sustentabilidade e Aquecimento Global, entre outros. Nossa
divertida metodologia e nossas atividades interativas irão permitir que compreendam
melhor os mistérios da natureza.

Saúde e Nutrição – Este programa acadêmico é projetado para criar hábitos alimentares adequados e ensinar as
crianças a importância de levar uma vida saudável. Nosso Professor Nutrição irá entreter e educar as crianças
com oficinas como: café da manha saudável, higiene na alimentação e prevenção de distúrbios alimentares.

Programas de prevenção – Nossas oficinas de prevenção estão focadas em questões
sociais, em que os adolescentes aprenderão sobre questões do mundo atual através de
uma divertida e interativa abordagem sobre assuntos como: prevenção de consumo de
tabaco, álcool, adições aos celulares e muito mais.

Fun Science programas STEM - Programas que não se destinam a ensinar sobre o uso da tecnologia, mas em
desenvolver as habilidades e conhecimentos para criar a tecnologia. Nossas atividades de engenharia visam o
processo de design e nossos alunos poderão desenvolver e construir uma solução para um problema. Fun Science
Ciência Divertida engenharia trata da resolução de problemas de forma iterativa e criativa.

Fun Science Ciência Divertida programas de Robótica - Fun Science Ciência Divertida usa a
mais recente tecnologia EV3 em robótica fornecendo uma maneira emocionante para obter o
interesse das crianças em aprender ciência, programação, tecnologia, engenharia e
matemática. Parte do programa de robótica é feito com Lego ®. Nossos programas de
robótica irão fazer da ciência algo mais divertido, educativo e emocionante!

Astronomia - O Cosmos, a inter-relação dos planetas, a Lua e o Sol ou suas
estações climáticas são algumas das matérias com as que aproximamos aos
jovens de maneira didática, a um mundo tão desconhecido e atrativo como é
o da Astronomia e sua relação com nossa vida.

Leitura Divertida – Destinado a estimular o hábito da leitura entre os escolares e
aproxima-los às bibliotecas. Conta com programas como a biblioteca dos gênios e
atividades como 20.000 léguas de leitura divertida .



Mídia 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/projeto-teatro-divertido-itinereante-alerta-alunos-de-rio-grande-rs-sobre-a-importancia/2820203/
http://www.youtube.com/watch?v=H5hCtsQnrsM
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/comunicacao/noticia.php?id=5821


Contato

www.vrprojetos.com.br

contato@vrprojetos.com.br
51 3737.0809


