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OLÁ FAMÍLIAS! 

Uma das melhores maneiras de manter a criança e a família protegida contra o coronavírus 
é lavando as mãos com água e sabão. Então, vamos ativar o escudo protetor? 

 
Disponibilize alguns produtos para ativar o escudo protetor: sabão, água, máscaras.   

Mostre os produtos para a criança nomeando-os e contando-os enquanto fala sobre a 

importância deles para se manterem protegidos. Mostre para criança que a mistura de água e sabão 

faz muita espuma e deixe-a brincar, sempre com a supervisão de um adulto.  

Finalize assistindo ao vídeo https://youtu.be/EAEQEnoo6BM 

  Se possível, nós professoras pedimos para que façam vídeo ou fotos e compartilhe 

conosco esse momento no grupo do WhatsApp de sua turma. Vamos lá? 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EAEQEnoo6BM
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Atividade: Dançando com a Chapeuzinho Vermelho 

Que tal uma dança bem divertida? Aumente o som e convide a 

criança para dançar a música “Enquanto seu lobo não vem”.  

Dance com a criança e brinque com ela, você pode fazer de conta que é o Lobo e que vai 

pegá-la para fazer cócegas.  

Brinquem juntos e se divirtam! Essa atividade privilegia a interação da criança com o adulto, 

pois ao brincarem e dançarem juntos o vínculo de afeto é fortalecido, rendendo momentos de 

diversão e afeto. Não esqueçam de registrar o momento e nos enviar.  

Segue o link do vídeo: https://youtu.be/Ge3T3ziW5Ks 

 

 

 

 

 

   

 

https://youtu.be/Ge3T3ziW5Ks


 
                                                               

 

  

 

 

 


