




Logo que acorda, Tilimpim lava as 
mãozinhas e o rosto, penteia os 
cabelos e toma seu 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 experto, 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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Tilimpim brinca muito com seus 
amiguinhos. Ele brinca de bola, de 

carrinho, de pega-pega e de um 
montão de coisas divertidas.

Mas, quando chega a hora 
da merenda, Tilimpim e 
seus amiguinhos correm 
para lavar as mãozinhas.
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A sujeira que fica nas mãozinhas, por 
exemplo, passa para a comida e vira 
lombriga lá na barriguinha, e aí a gente 
pode ficar doente. E vocês, acham 
que Tilimpim e seus amiguinhos têm 
lombriga em suas barriguinhas?

A tia Lili ensinou para as 
crianças que estar limpinho 
faz parte do que chamamos 

de higiene, e que ela é 
muito importante. 
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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 mãozinhas, e depois 
devemos escovar os dentinhos.

É claro que não!

E por que não?

Porque eles lavam as mãozinhas 
antes de cada refeição.
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Tilimpim quando está fora de 
casa só anda calçado, assim os 

bichos de pé não conseguem 
entrar no pezinho dele.

O bicho de pé coça muito e 
faz o pezinho ficar inflamado, 
e isso não é nada bom!
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Como toda criança, Tilimpim 
acaba ficando suado e sujo 
de tanto brincar. Aí, nada melhor do 

que um bom banho 
pra 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 

desenvolvidos no Projeto CDF - Cientista Do 

Futuro, que promove o acesso de crianças 

à atividades pedagógicas que privilegiam o 

lúdico, trabalham a autonomia, fantasia, leitura, 

escrita e interpretação de textos, fomentam 

a capacidade de aprender e estimulam os 

pequeninos a serem sujeitos do seu próprio 

aprendizado, incentivando-os à busca contínua 

de conhecimento e cultura, fontes de formação 

cidadã e transformação social.
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