




Logo que acorda, Tilimpim lava 
as mãozinhas e o rosto, penteia os 
cabelos, toma café da manhã e nunca, 
nunquinha mesmo, ele esquece de 
escovar seus dentinhos.
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É que existem os bichinhos da cárie, que 
moram na boca da gente e adoram comer 
os dentinhos sujos. 

Tilimpim é esperto, ele sabe que precisa 
escovar os dentinhos depois de todas 
as refeições para tirar esses bichinhos 
comilões de dentinho da sua boca.
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Olha só que coisa interessante! As 
refeições estão no meio de duas 

coisas importantes que precisamos 
fazer: antes devemos lavar as mãos e 

depois escovar os dentes.

Quando lavamos as mãos, evitamos que a 
sujeira passe para a comida e vire lombriga na 
nossa barriguinha. Mas não adianta só lavar as 
mãos! As frutas e legumes devem ser sempre 
bem lavados e não adianta usar só água.
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O bicho de pé coça 
muito e faz o pezinho 
ficar inflamado, e isso 
não é nada bom!

Tilimpim quando sai de casa só anda 
calçado, assim os bichos de pé não 

conseguem entrar no pezinho dele.
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Lave bem as mãos com água e sabão ou álcool, não pode es-
quecer da parte de dentro nem da parte de cima das mãozi-
nhas. E passar o sabão entre os dedos, cortar e limpar as unhas.

Fique um pouco longe da pessoa que estiver falando, tos-
sindo ou espirrando, pois saem várias gotinhas da nossa 
boca, e é assim que Coronavírus se multiplica.

Não coloque a mão nos olhos, no nariz e na boca. Nem 
toque em qualquer coisa que ver pela frente.

Caso não esteja se sentindo bem, é melhor ficar em casa! 
E a mamãe ou o papai, a vovó ou o vovô, a titia ou o titio 
sempre saberá quando te levar ao médico, que é um im-
portante amiguinho nosso.

A tia Lili contou que chegou 
ao Brasil um bichinho 
chamado Coronavírus e que 
muitas coisas tiveram que 
mudar depois disso.

Para não pegar esse bicho 
malvado, tem que seguir 
algumas orientações:
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Tilipim e seus amiguinhos 
brincam bastante, mas quando é 
a hora da merenda, todos sabem 

que tem que lavar as mãos.

Para todos ficarem bem protegidos, é 
preciso sempre usar máscara. Não pode 
ficar mexendo nela e tem que deixar o 
nariz e a boca sempre cobertos. 
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Como Tilimpim gosta de brincar 
muito, ele acaba ficando suado e 
sujo, como toda criança. Aí, nada melhor do 

que um bom banho 
para ficar limpinho e 
cheirosinho de novo.
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Ahhh, como é bom ser uma criança saudável!

E você, é uma criança que cuida da sua 
higiene como o Tilimpim?
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Tilimpim, o garoto limpinho, é uma história que tem como tema 
central a importância da higiene e de hábitos saudáveis. Escrito e 
ilustrado para crianças, este livro é um dos materiais desenvolvi-
dos no Projeto CDF - Cidadão Do Futuro, que promove o acesso 
de crianças às atividades pedagógicas que privilegiam o lúdico, 
trabalham a autonomia, a fantasia, a leitura, a escrita e a interpre-
tação de textos, fomentam a capacidade de aprender, o desenvol-
vimento de habilidades socioemocionais, cognitivas e estimulam 
os pequeninos a serem sujeitos do seu próprio aprendizado, in-
centivando-os à busca contínua de conhecimento e cultura, fon-

tes de formação cidadã e transformação social.


