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(Quarta-feira, 16 de junho de 2021) 

Olá, crianças e responsáveis! 

Daremos continuidade a temática “Estações do ano - Inverno” e ao “Projeto de 

Política de Educação e Cidadania”. Hoje, assistiremos dois vídeos: Cidadania 

para crianças - Cuidando da própria saúde e “Inverno Solidário”; onde será 

abordado os cuidados que devemos ter, durante a estação inverno, e como 

devemos ser solidários, doando algum agasalho que não nos serve mais. 

1º MOMENTO 

Inicialmente, assistiremos ao vídeo “Cidadania para crianças: Cuidando da 

própria saúde. 

Vídeo: Cidadania para crianças: Cuidando da própria saúde | Vídeo Educativo 

Infantil | PlayKids - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=R8yca3EDzF0
https://www.youtube.com/watch?v=R8yca3EDzF0


 

Após, faça as seguintes perguntas para a criança: 

1. Quais as roupas e acessórios que você costuma usar durante o inverno? 

2. No vídeo, o que aconteceu com a Isabela por não usar casaco ao sair 

para a rua? 

3. O que a Isabela poderia ter feito para evitar de ter ficado dente? 

4. Você toma todos os cuidados durante o inverno? 

2º MOMENTO 

Agora, assistiremos ao vídeo musical “Inverno Solidário - Canal da Charlotte”. 

Vídeo: Música Inverno Solidário | Canal da Charlotte - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6BtwprFFNEw


Após o vídeo, sugira para a criança separar agasalhos que não usa mais, tanto 

dela quanto da família, e procurar doar para alguém que esteja necessitando. A 

solidariedade deve ser ensinada e transmitida às crianças, sobretudo através 

do exemplo. 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade e compartilhe conosco pela 
página do facebook do grupo do Jardim I. 
 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

 


