
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

INTRODUÇÃO: Ninguém estava preparado para a pandemia que 
estamos vivendo, mas, o aprendizado dos últimos meses não pode ser em vão. 
A escola já começou a pensar no período pós-pandemia, se organizando para 

acolher as crianças. Não dá para fingir que tudo voltou ao normal e seguir com o 
planejamento do currículo escolar, como se nada estivesse acontecendo. Da mesma forma, 
não dá para perder a oportunidade de ensinar as crianças a lidarem com a realidade, 
ajudando-as a entender o que está se passando ao seu redor e ao mesmo tempo estimulá-
las em seu desenvolvimento. Para isso, contamos com o apoio e parceria de vocês família, 
para nos ajudarem realizando as tarefas que iremos enviar, as quais, são pensadas com 
muito carinho, para desenvolver as habilidades necessárias nessa faixa etária da vida dos 
nossos pequenos, e também já ir os preparando para uma possível volta com segurança. 

Agora vamos para a atividade de hoje? 

Colocar o vídeo “Annie e Ben Contra o Coronavírus”, assistir com a criança e pedir que 

preste muita atenção, pois, depois vocês conversarão sobre ele. 

     Após, sentar com ela fazer perguntas como: 

● O que devemos fazer quando vemos alguém com tosse, resfriado ou com febre? 

● O que devemos fazer ao chegar em casa, depois de brincar? 

● Podemos comer verduras e legumes sem lavar. Por que?  

● O que devemos usar para sair de casa? 

● Por que devemos tomar todos esses cuidados? 

 

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=byu7foEJ81Y 

 

observação: Se a criança não lembrar, você pode 

ajudá-la a lembrar ou colocar o vídeo novamente. 
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