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Olá crianças, como estão?  Esperamos que bem!! Nesta semana   vamos 

falamos um pouco sobre a Dengue e cuidados que devemos seguir. 

É na água parada que o moesquito deposita seus ovos, que viram larvas de 

novos mosquitos, então não deixem água parada em sua casa, limpe todos os 

objetos. Diga sempre Xô ,Dengue! 

 

Atividade: Vira, vira, Xô Dengue! 

Espalhe pela casa ou pelo quintal, baldes, bacias, garrafas pets, vasinhos de 

plantas com um pouquinho de água, deixe o lixo destampado e se tiver um 

pneu velho também pode ser usado, estes são alguns objetos em que ficando 

água parada acaba sendo um possível criadouro do mosquito da dengue.Faça 

essa atividade no quintal ou outro ambiente da sua casa.  

Junto com a sua criança assista ao vídeo: “Vira, vira é a solução do Palavra 

Cantada”, que ensina as crianças o que devemos fazer pra acabar com o 

mosquito, 

Agora, com a sua criança faça  como na música, vá virando e retirando a água 

parada ,limpando todos esses objetos e assim eliminar o mosquito. Vá dizendo 

enquanto retira a água “xô Dengue”! 

Vocês verão que divertida será essa atividade. Mande as fotos para nòs, ok! 

Segue o link da música: https://www.youtube.com/watch?v=pUaMuXG_t9Y 
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Projeto Leitura 
A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a 
imaginação, emoções, e sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje 
a dimensão da leitura infantil é muito mais ampla e importante, 
proporcionando um desenvolvimento social e emocional. 

 Para esta atividade sugerimos que preparem um lugar aconchegante 
silencioso. Depois de contar a história faça questionamentos sobre ela, se 
possível peça para a criança RECONTAR da maneira dela a história para 
você, assim vocês irão desfrutar juntos de momentos maravilhosos e de 
interação familiar.  

             

Segue o link da história: https://youtu.be/l2OrrWrTCl4 
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