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Plano de aula - Quiz "Por que o ato de lavar as mãos pode 
evitar doenças?" 

TEMA: Importância da higiene pessoal para prevenção de doenças 

TEMPO SUGERIDO: 1 aulas de 45 minutos 

OBJETIVOS: 

• Entender a importância dos bons hábitos de higiene 
• Aprender como lavar as mãos corretamente 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

• Saquinho 
• Perguntas do quiz (disponíveis no final desse plano de aula) cortadas e dobradas 

DESENVOLVIMENTO: 

Primeiro momento 

Faça uma breve explicação para relembrar a importância da higiene pessoal no combate 
e prevenção de doenças.  

Você pode usar recursos audiovisuais para mostrar vídeos educativos, se for possível 
em sua escola. 

Segundo momento 

Agora é o momento de explicar o jogo aos alunos. Corte as questões que estão na última 
página desse plano, coloque todas dentro de um saquinho e peça que um aluno sorteie 
uma por vez. 

Se os alunos já forem alfabetizados, deixe que eles leiam para a turma. Se eles ainda não 
souberem ler, o professor fará isso para a turma.  

AVALIAÇÃO: Ao final do processo, as crianças devem ser capazes de reconhecer que 
lavar as mãos pode evitar muitas doenças e saber fazer o processo corretamente. 
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Quiz "Por que o ato de lavar as mãos pode evitar doenças?" 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1)  O que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda como principal 
método de prevenção a doenças? 

a) Tomar banho 1 vez por semana 

b) Lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia 

c) Não lavar o cabelo todos os dias 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Quando devemos lavar as mãos? 

a) Apenas antes de comer 

b) Apenas se estiver visivelmente suja 

c) Todas as vezes que tocar algum objeto, principalmente os compartilhados, e sempre 
antes de comer e depois de ir ao banheiro. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Como lavar as mãos corretamente? 

a) Com água e sabão, tomando cuidado para lavar todas as partes das mãos, as palmas, 
os dorsos, todos os dedos e entre os dedos também. 

b) Com água e sabão, esfregando apenas as palmas das mãos 

c) Usando apenas água 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) O ato de lavar as mãos pode evitar quais doenças? 

a) Apenas diarreias 

b) Infecções por vírus, bactérias, conjuntivite, diarreias, gripes, infecções respiratórias, 
hepatite A, verminoses, entre outras. 

c) Gripes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5) Em 2020 o mundo está passando por uma pandemia de COVID-19, causada 
pelo novo coronavírus. Qual a principal indicação para se prevenir dessa doença? 

a) Lavar as mãos apenas com água 

b) Limpar as mãos com lencinho umedecido 

c) Lavar as mãos com água e sabão 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Para uma limpeza e assepsia ainda maior, o que é recomendado utilizar após 
lavar as mãos? 

a) Creme hidratante 

b) Álcool gel 70% 

c) Gelo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


