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                  ATIVIDADE: XÔ CORONA VÍRUS 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO: Para a atividade de hoje, precisaremos de: um prato, um pouco de 

água, detergente e orégano. Faça uma encenação explicando para a criança que elas irão 

aprender uma das formas de afastar o  corona vírus (Covid-19). Pegue o prato e coloque um 

pouco de água, em seguida salpique orégano sobre esta água  e fale para a criança que ele 

simboliza o vírus,  não precisa ser uma quantidade muito grande. Em outro recipiente coloque 

uma pequena quantidade de detergente e reserve. Peça para a criança colocar o dedinho no 

prato com o orégano, vocês irão perceber que o dedinho vai sair cheio de orégano na pontinha, 

limpe o dedinho e peça para ele colocar o dedo no detergente e em seguida colocar novamente 

no prato, irão perceber que o orégano em contato com o detergente se espalha no prato, neste 

momento é importante ressaltar para a criança que o vírus se afasta se a mãozinha tiver 

limpinha. Fale para a criança que antes como o dedo não estava limpo, o vírus ficou grudado, 

quando o dedo estava limpo ele se afastou. È importante que vocês permitam que a criança 

participe ativamente de todos os processos da atividade sugerida, pois é brincando que 

a criança irá aprender a importância da prevenção e de colaborar  

fazendo  a sua parte.    

 

 

 

EQUIPE CUMPIAN 

TEMA: SEMANA MUNDIAL DA SAÚDE 

Durante toda a semana, abordamos com as nossas atividades, 

a importância do cuidado e da prevenção  no combate ao 

covid-19. Para fechar a nossa semana, estamos propondo 

uma atividade que de forma ilustrada e lúdica, fará com que a 

criança entenda a importância de manter a higiene das mãos. 

Com isto, a criança estará desenvolvendo as habilidades de 

linguagem corporal, imaginário, autoconhecimento, entre 

outros. 

 

       ATIVIDADE: XÔ CORONAVÍRUS 



 
 

 

 

 

 

 

 

Link : https://youtu.be/7uNzaUxGFAc 

 

  

MODELO DA ATIVIDADE SUGERIDA 

EQUIPE CUMPIAN 

https://youtu.be/7uNzaUxGFAc


 
 

 

 

 

 

 

Dando continuidade ao nosso projeto leitura e sabendo que trata-se de um grande 

momento de interação da criança com a família  desenvolvendo assim várias 

habilidades, dentre elas, oralidade, faz de conta, atenção, memorização entre outras.  

Assistam, conversem em família sobre o que acharam, estimulando  a criança a 

expressar o que achou da história online. 

Abaixo segue o link da história:  

História: Nosso Final Feliz.  

https://youtu.be/taE7cItu6qI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO LEITURA 

EQUIPE CUMPIAN 

https://youtu.be/taE7cItu6qI

