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                                               Atividade: Xô Covid-19 

Olá famílias esperamos que todos estejam bem!  

Essa semana, abordamos um tema bem importante para o desenvolvimento 

de nossos pequenos, a saúde e a higiene pessoal.  

Ainda mais nesse momento que estamos vivendo, nossas vidas mudaram 

muito e nossa rotina também, pois, não tínhamos o habito de usar máscara, 

lavar as mãos a  todo o momento, álcool em gel, prestar atenção em tudo que 

colocamos as mãos e outras coisas, então, hoje vamos mostrar para nossos 

pequenos como é importante essa higienização das mãos, por meio de um 

desafio.  

Este desafio irá promover na criança uma oportunidade de ter iniciativa e 

autonomia além de conhecer melhor as partes do corpo. Vamos lá?  

É bem simples, com uma caneta que não seja permanente você irá fazer um 

desenho da covid (mas bem engraçadinho), na mão da criança e na sua 

também.  

Irá explicar para a criança que em nossas mãos temos muitos vírus e pode ter 

o covid também e que somente lavando as mãos ou passando álcool em gel 

que esse monstrinho que é o vírus some.  

Chame a criança para lavar as mãos, use o sabonete feito por vocês conforme 

a atividade anterior, mas não retire totalmente o desenho fale para a criança 

que o desafio é ver quem consegue se livrar do monstrinho covid primeiro.  

No momento que estiverem lavando as mãos repitam a frase Xô Covid, se 

preferir pode alternar lavar as mãos e passar álcool em gel, será uma 

diversão.  

 

 

 

 



 
 

 

Abaixo segue um exemplo do desenho a ser feito na mão 
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A criança quando estimulada a escuta de histórias tem grandes 

              chances de se tornar um adulto leitor. A escuta da leitura estimula 

              a linguagem oral, a escuta além de desenvolver sua imaginação  

              e ainda proporcionar um momento acolhimento entre a família. 

                     Importante que seja em um ambiente calmo e aconchegante, logo  

              Após, converse com seu pequeno sobre a história assim ele terá uma 

              interpretação melhor.  Não esqueça de nos contar.     

                   Segue o Link da história: Nosso final feliz. 

                   https://youtu.be/taE7cItu6qI  
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https://youtu.be/taE7cItu6qI

