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TEMA: SEMANA DO LIVRO 

ATIVIDADE: ATIVANDO O ESCUDO PROTETOR 

Recurso: o escudo confeccionado na atividade anterior. 

Olá, famílias! Na atividade anterior vocês confeccionaram o escudo protetor da história "O 

Escudo Protetor Contra O Rei Vírus".  

Na atividade de hoje, vocês irão ativá-lo. Para começar, convide a criança para ativarem o 

escudo, juntos. Para isso, é preciso seguir 2 passos bem simples. O primeiro passo é lavar 

bem as mãos. O segundo passo: deem as mãos fazendo um círculo ao redor do escudo, 

soltem as mãos e batam palma três vezes, dizendo: "1, 2, 3, escudo protetor ativadooo". 

Pronto, vocês ativaram o escudo. Passeie com a criança pelos cômodos da casa, brincando 

de ativar o escudo sempre que necessário. 

Essa atividade permite que a criança comece a ter noção de "cuidados", com ela mesma, 

com coisas e pessoas ao seu redor. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 
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                                                Tema: Semana do Livro                                           

 

Atividade: Vamos passear na Floresta 

Essa atividade pode ser realizada com um adulto ou com o 

irmão/primo, na sala ou no quintal junto com a criança, façam de conta que estão na floresta, utilize 

qualquer recipiente e objetos para fazer que é a cesta e os doces que a chapeuzinho levará para 

Vovó, deixe que a criança escolha o papel que quer fazer e aproveite esse momento de troca e 

imaginação para brincar de historinha. 

 

 

 

 

O vídeo que assistimos na quarta-feira sugere que o lobo está trocando de roupa antes de sair. 

Estimule seu filho a tirar ou colocar as peças de roupa citadas: https://youtu.be/Ge3T3ziW5Ksç          

 

                                                               

https://youtu.be/Ge3T3ziW5Ks


 
 

  

  


