
 

 

 

   Profs: Arminda Santos, Hélia Gomes e Sandra Sousa 

“Mãos limpas…corpo saudável!” 
Os micróbios estão em todo o lado, nas maçanetas das portas, na comida, nas 
mãos dos outros, nos animais, no carro, nos lápis…  

São transmitidos pelo contacto físico e pelo ar, quando se tosse, se espirra ou 
simplesmente se respira.  

Lavar as mãos ajuda a combater as constipações, as dores de garganta, a 
diarreia… 

 

 
 2 Tabuleiros com tinta; 
 Relógio para cronometrar o tempo; 
 Sabonete líquido; 
 Água para lavar as mãos; 
 Folhas de papel A4 brancas; 
 Papel absorvente para limpar as mãos. 

 

 

PARTE I 

1. Um aluno coloca as mãos num tabuleiro de tinta; 
2. Seguidamente o aluno estampa as mãos numa folha de 

papel (sem lavar); 
3. Depois lava as mãos durante 5 segundos e volta a estampar 

noutra folha de papel; 
4. Por último o aluno lava as mãos durante 20 segundos e 

volta a estampar as mãos noutra folha de papel. 
5. Observam-se e registam-se os resultados. 

Material 

Procedimento 
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PARTE II 

1. Um aluno coloca as mãos num tabuleiro de tinta; 
2. Seguidamente o aluno estampa as mãos numa folha de 

papel (sem lavar); 
3. Depois, usando o sabonete, lava as mãos durante 5 

segundos e volta a estampar noutra folha de papel; 
4. Por último, usando sabonete, o aluno lava as mãos 

durante 20 segundos e volta a estampar noutra folha de 
papel. 

5. Observam-se e registam-se os resultados. 

 

 

Antes, durante e depois de preparar os alimentos;  

Antes de comer;  

Depois de ir à casa de banho;  

Depois de se assoar, de tossir ou de espirrar;  

Depois de brincar com um animal;  

Antes e depois de tratar uma ferida… 

E NÃO TE ESQUEÇAS… DE CORTAR AS UNHAS! 

 

 

 

Como devemos lavar as mãos? 

Quando devemos lavar as mãos? 


