
ATIVIDADE: Experiência do orégano 

A ideia é fazer com que as crianças compreendam a importância de lavar as mãos e cuidar de sua 

higiene. Com a pandemia do Coronavírus, preocupar-se com a higiene tornou-se fundamental. É 

muito importante ensinar nossos filhos a lavarem as mãos, hespirrar adequadamente e 

principalmente não levar as mãos à boca, olhos e nariz.  

Materiais necessários: Prato, orégano, água e sabão 

Como realizar: vamos explicar para as crianças a importância de se usar sabão ao lavar as mãos. 

Vamos lá! Para essa atividade, você irá precisar de um prato branco ou de fundo claro, orégano, 

água e sabão. Coloque água até a beirada do prato. Explique para o pequeno que a água 

representa o ar que nós respiramos. Coloque o orégano no prato. É importante que o orégano 

esteja espalhado por todo o prato. Nessa parte, você irá dizer ao seu filho que esses são os vírus 

que estão no ar, nas superfícies e nas mãos. Molhe o dedo dele na torneira. Então, peça para que 

encoste no prato. Ele vai ver um monte de “vírus” no dedinho dele. Explique que quando usamos 

apenas a água para lavar as mãos, os vírus não vão embora, igual ele está vendo. Que é necessário 

utilizar o sabão. Com delicadeza, coloque sabão no dedo dele. Explique que apenas o sabão é 

responsável por matar os vírus. Fale que ele irá entender o porquê.  Peça para ele encostar o 

dedo na água. Ao encostar o dedo na água, por questões químicas, o orégano que está no prato 

irá para o outro lado longe do dedo. Isso pode ser usado para explicar que quando usamos sabão 

os vírus também se afastam e morrem, mostrando que apenas o sabão é eficaz para nos proteger 

contra eles. 
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