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QUAL É A MINHA COR?
PINTE CADA FRUTA COM SUA COR CORRESPONDENTE

BANANA

MORANGO

UVA

LARANJA

MAÇA

Vamos preparar uma deliciosa vitamina de banana?
Vamos precisar de:
- 2 bananas
- 1 copo de leite
- 2 colheres de sopa de açú car
ou mel
E só bater todos os ingredientes
no liquidi icador e está pronto!
Podemos acrescentar outras
frutas, como morango, mamã o,
maçã , abacaxi...

SAÚDE BUCAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A infância é a época em que mais assimilamos coisas novas. Nessa fase, também
adquirimos aprendizados que vamos levar para o resto da vida. “Ao ensinar desde cedo os
hábitos de higiene bucal, eles se tornam mais fáceis de pertencer à rotina da criança e assim
perdurar até a fase adulta”. Quando os hábitos ensinados são colocados em prática, é
proporcionado à criança uma condição de saúde melhor, com pouco ou até zero risco de
doença.
Atividade: Colorir a igura abaixo com bastante cuidado e atenção
OS GRANDES AMIGOS DOS DENTINHOS

“Bons hábitos são sinônimos de prevenção, e prevenir ainda é o melhor remédio”

SAÚDE BUCAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, com um creme dental com lúor, é o passo
mais básico em relação à higiene bucal. Ele deve ser ensinado às crianças o mais cedo possível,
para que se torne um hábito em suas vidas. Além disso, usar io dental diariamente para
remover a placa que se aloja entre os dentes e abaixo da gengiva.
A alimentação também é um item importante, que se relaciona intimamente com a
nossa higiene e saúde bucal. “Adotar uma alimentação equilibrada, com pouco açúcar e amido
é fundamental.
Atividade: Vamos descobrir e colorir quem são os inimigos dos nossos dentinhos.

Leve seu ilho para consultas regulares com o dentista!
Se ele se acostumar com esse hábito ainda pequeno, maiores são as chances de que continue a
segui-lo e ter um sorriso lindo por toda a vida.

PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADE FÍSICA:
Atividade ísica é qualquer movimento
corporal produzido pela musculatura que resulte
num gasto de energia acima do nível de
BENEFÍCIOS:
Contribui no emagrecimentoGanho ou
manutenção de massa muscular
Melhora de níveis de vitamina D
(devido às mudanças na composição
corporal)
Manutenção de melhores níveis de
glicemia
Melhora na Pressão Arterial
Combate à Osteoporose (“ossos fracos”)
Contribui para uma maior estabilidade
emocional (devido substâncias liberadas
durante e após a prática de atividade
ísica).
A sociedade brasileira de pediatria orienta aos
pais que:
Crianças de 0 a 2 anos de idade:
1- Bebês devem ser incentivados a serem ativos,
mesmo que por curtos periodos, várias vezes ao dia.
2- Bebês que ainda não começaram a se
arrastar/engatinhar devem ser encorajadas a serem
isicamente ativos alcançados, segurando, puxando
e empurrando, movendo a cabeça, corpo e membros
durante as rotinas diária e durante atividades
supervisionadas no chão, incluindo tempo em
decúbito frontal.
3- Bebês que conseguem se arrastar
/engatilhar devem ser encorajadas a serem tão
ativos quanto possivel em um ambiente seguro,
supervisionado e estimulante.
4- Crianças que conseguem andar sozinhas
devem ser isicamente ativas todos os dias durante
pelo menos 180 minutos em atividades que podem
ser frasionadas durante o dia e ocorrem em
ambientes fechados ou ao ar livre.
Os 180 minutos podem incluir atividades leves,
como icar em pé, movendo-se , rolando e brincando,
além de atividades mais energéticos como saltar,
pular e correr.

5- Crianças dessa faixa etária não devem
permanecer em comportamentos sedentários por
longos períodos, exceto quando estão durmindo. O
comportamento sedentário representa o tempo em
que as crianças estão fazendo muito pouco movimento
ísico, como passear de carro ou icar no carrinho de
bebê. Permanecer em comportamentos sedentários
por longos períodos não é bene ico para a saúde e para
o desenvolvimento da criança e deve ser evitado.
6- Até os dois anos de vida recomenda-se que o
tempo de tela (TV, tablet, celular, jogos eletrônicos)
seja ZERO.
Crianças de 3 a 5 anos de idade
1- Crianças dessa faixa etária devem acumular
pelo menos 180 minutos de atividade ísica de
qualquer intensidade distribuida ao longo do dia,
incluindo uma variedades de atividades em diferentes
ambientes e que desenvolvem a coordenação motora.
2- Brincadeiras ativas, andar de bicicleta,
atividades na água, jogos de perseguir e jogos com
bola são as melhores maneiras para essa faixa etária
se movimentar.
3 - A partir dos três anos de idade atividades
ísicas estruturadas, como natação, danças lutas,
esportes coletivos, entre outros, também podem ser
paulatinamente incluidas.
4- Comportamentos sedentários devem ser
fortemente evitados e recomenda-se que o tempo de
tela seja limitado em 2 horas por dia, sendo que quanto
menos tempo gasto frente às telas será melhor.
O contato da criança com as atividades
comumente é feito por meio de jogos e brincadeiras,
tendo em vista que o elemento lúdico é muito atrativo
para elas. Parte signi icativa do desenvolvimento da
criança é in luenciado pela riqueza das experiências
corporais que ela possa ter contato, tais como: correr,
saltar, manusear objetos, equilibrar-se e etc. Esses
estímulos in luenciam não somente a saúde mas
enriquecem o amadurecimento da criança.
Durante o enfrentamento da pandemia com o
advento do isolamento social, restringiu-se o espaço
de experimentação da criança ao ambiente domiciliar.
O que pode acarretar na diminuição de estímulos que
proporcionem a diversão e o entusiasmo que nos
ambientes externos encontramos nas escolas, praças,
onde há mais propensão para o livre brincar.
Surge então a necessidade de prover meios para
que a criança possa sentir-se interessada em manter o
hábito de se movimentar mesmo em casa e também de
tornar o ambiente domiciliar rico em possibilidades
para comportar as brincadeiras e os jogos que
caracterizem essa lúdica atividade ísica.

É interessante que os pais estimulem e incentivem esse momento do brincar da criança.
Caso seja possível: participem também! Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no jogo ou
na brincadeira maior será a probabilidade do estímulo se tornar rico. Vale ressaltar que o
lúdico também trás inúmeros bene ícios para o adulto. Além de também ajudar o adulto a se
exercitar, esse momento pode proporcionar alívio do estresse e da tensão.
Os pais podem incentivar as crianças ao resgatar brincadeiras de sua infância e
compartilhar não só a brincadeira, como também alguma história ou experiência que viveu ao
experimentar aquela atividade.
ATIVIDADE:
CIRCUITO DE ALMOFADAS:
Como fazer: Peça ajuda ao seu ilho para que encontre todas as almofadas ou travesseiros
da casa e monte um circuito para que juntos possam se divertir depois.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

