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ANOS



COMO
ABORDAR
O ASSUNTO?



Nesse sentido, trazemos, neste post, 
duas dicas para que você possa abordar 

esse assunto na sua casa ou na sua escola.

É preciso ter em mente que de nada adianta usar 
termos científicos para falar sobre o assunto
com os pequenos. 
É necessário, portanto, aproximar-se ao máximo 
da linguagem das crianças, para que possam 
compreender do que se trata.



IDEIAS PARA
EXPLICAR



DICA 1:
Para falar da importância de manter as mãos higienizadas,
uma ideia é utilizar glitter para ilustrar.

• Inicie falando sobre o assunto. Pergunte se ele(s) já 
ouviu(ram) falar alguma coisa sobre.

• Em seguida, coloque o glitter na mão da criança e peça 
para que ela toque as pessoas, os brinquedos, a porta... 
Certamente, o glitter irá se espalhar por todos os lugares.

• Se houver outras crianças junto, provavelmente ficarão 
curiosas, querendo repetir a atividade. 
Então repita a dinâmica com todos, para que 
compreendam.Será mais legal ainda se for com cores 
diferentes, a fim de reforçar a ideia de que todos podem 
transmitir  micro-organismos.



• Depois, é só explicar o que a propagação do 
vírus pode causar, além de pedir para que lavem 
bem as mãos com água e sabão, até o glitter sair, 
enquanto cantam uma música de que gostem.



DICA 2:
Para esta dinâmica, tenha pimenta-do-reino moída, 
um prato com água e outro prato com detergente de pia.

• Coloque uma porção generosa de pimenta-do-reino 
moída no prato com a água e misture.

• Peça para a criança colocar o dedo lá dentro, até que 
a pimenta fique na mão dela.

• Em seguida, peça para que coloque o dedo no detergente 
e, depois, para que coloque o dedo de volta 
no prato com água e pimenta.

• O detergente irá repelir a água com pimenta, 
fazendo a criança perceber que o sabão será eficaz e
m manter o vírus afastado.



Sugestão: se você tiver crianças de idades diferentes 
em casa, faça a atividade primeiramente com a mais 
velha. Depois, peça para que ela repita com a menor, 
aumentando, assim, a integração entre elas, 
já que ficarão juntas por certo período.
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COMO
ABORDAR
O ASSUNTO?



É preciso ter em mente que 
de nada adianta usar 

termos científicos para falar 
sobre o assunto com as 

crianças. É necessário, 
portanto, aproximar-se ao 

máximo da linguagem 
delas, para que possam 

compreender
do que se trata.

Em vista disso, 
trazemos, neste post, 
duas dicas para que 
você possa abordar 
esse assunto na sua 
casa ou na sua 
escola.



DICA 1:
Para iniciar o assunto, sugerimos uma dinâmica, para mostrar
a importância de cada um no processo de combate ao vírus,
mesmo que ainda sejam crianças.

• Pegue um jogo de dominó.
Obs: é importante que as peças sejam grossinhas, para que 
possam parar em pé.

• Sabe o efeito dominó? Então, coloque as peças em pé 
em uma fila, com uma distância não muito grande, de 
modo que possam bater umas nas outras.

• Em seguida, vamos à primeira demonstração: peça para 
que a criança empurre a primeira pecinha e pergunte o que 
aconteceu. Ela logo lhe responderá que as peças foram 
caindo uma a uma.



ATENÇÃO: esse diálogo pode e deve ser feito de forma 
leve, descomplicada e sem assustar e causar pânico.

O que deve ficar claro é que todos somos responsáveis 
(uma pecinha de dominó na fila) por não passar o vírus 

adiante e que podemos ajudar a combatê-lo.

• Depois, juntos, montem novamente a fila com as peças em 
pé, uma atrás da outra, como da primeira vez. Porém, antes 
de a criança dar o peteleco na primeira peça, retire duas 
peças seguidas uma da outra, no meio da fileira.

• Após retirar, peça para que ela derrube a primeira 
pecinha novamente e assista o que irá acontecer.

• Em seguida, questione o que mudou dessa segunda fila 
para a primeira. Na sequência, instigue a criança para que 
relacione esse fato com o momento que estamos vivendo.



Por isso, é muito importante que as crianças estejam cientes 
dos métodos preventivos. Depois desse processo, fale sobre 
a importância de passar esse conhecimento adiante,
para que outras pessoas se previnam.

Como ainda não temos todas as informações referentes
ao vírus, a prevenção segue sendo o melhor remédio.

DICA 2: VÍDEO



Para ajudar nesse período,
e para que os pequenos 

ocupem seu tempo em casa
desenvolvendo a criatividade, 
sugerimos que você os desafie 

a criar um vídeo que fale 
sobre formas de prevenção da 

propagação do vírus. 

Depois de pronto,
incentive-os para que
divulguem a amigos
e pessoas queridas, 
mostrando que toda a 
família está mobilizada
no combate ao coronavírus.



É importante, por exemplo, mostrar como lavar
as mãos corretamente, ou até mesmo criar um

programa de entretenimento, em que o
coronavírus seja o entrevistado.

ATENÇÃO: se necessário, para ficar bem criativo
e divertido, pesquisem na Internet vídeos que falem 

sobre o tema, bem como maneiras diferentes de
realizar essas produções - pode ser com desenho, 

como se fosse um jornal, um documentário, repórter 
por um dia, demonstrativo, entre outros. 
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