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EMEB SANTO DIAS DA SILVA – FASE I 

 

Aos educandos e suas famílias, 

 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, daremos continuidade aos processos de 

aprendizagem. 

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e Fase II), 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas 

avulsas.  

Ao retornar à escola, os alunos deverão levar os materiais e as atividades realizadas neste 

período. 

 

Boas aprendizagens! Até breve! 

 

TEMÁTICA 1° SEMANA: CORONAVÍRUS 

 

O Coronavírus é um assunto atual, que vem causando muita preocupação a pessoas do 

mundo inteiro. A princípio, esta epidemia surgiu na cidade de Wuhan, na China, mas já 

está presente em vários países, inclusive no Brasil, onde se confirmou muitos casos e 

algumas mortes. Até o momento é uma doença que não tem cura e seus sintomas 

lembram os de uma gripe, mas, em alguns casos pode se agravar, levando a condições 

mais sérias ou mesmo à morte. 

Nas últimas semanas houve a suspensão das aulas por conta do Coronavírus. Para 

proteção de todos, atualmente é necessário evitar lugares com muitas pessoas, 

diminuindo assim as chances que o vírus se espalhe. Dessa forma, muitos locais públicos 

e privados foram fechados, entre eles as escolas.  

Mesmo assim, aprendizagem pode acontecer, mesmo durante a quarentena (período em 

que devemos evitar sair de casa). Por isso, enquanto as aulas não voltam ao normal, a 

cada semana serão enviadas atividades com a intenção de que as crianças não percam 

conteúdos importantes da fase educacional em que se encontram e para que nós, 

professores, mesmo diante desse período difícil possamos em parceria com as famílias 

continuar incentivando o conhecimento de nossos estudantes.  

Para tanto, é necessário que os familiares se dediquem reservando algum tempo para a 

realização das atividades propostas. Serão temas simples, com sugestões práticas de 

acordo com cada faixa etária, que incluirão dicas de jogos, brincadeiras, histórias. Sempre 

que possível, enviaremos links para acesso à internet que enriquecerão ainda mais os 

conteúdos para tornar as atividades mais dinâmicas e atrativas para as crianças.  
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Essa semana o tema será Coronavírus (COVID -19) em linguagem acessível e 

interessante para as crianças, buscando levar conhecimento, incentivo às investigações, 

estimulando o conhecimento científico, a comunicação, a cultura digital e a 

responsabilidade social. 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 Apresentação do tema – COVID - 19 

 Formas de transmissão de vírus como o COVID-19; 

 Atitudes adequadas para prevenção de doenças; 

 Hábitos de higiene e cuidados pessoais para prevenir a transmissão de doenças; 

 Importância do isolamento social no combate ao Corona vírus. 

 

OBJETIVOS SEGUNDO A BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) 

 

O EU, O OUTRO, O NÓS: 

- Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; 

- Ampliar as relações interpessoais desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTO: 

- Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 

 

FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: 

- Expressar suas ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita, fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

 

ESPAÇO, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 

- Identificar e selecionar fontes de informação para responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos e sua conservação; 

- Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre 

eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

1º Dia 

1 - Leia junto com sua família o livrinho que se encontra na página da internet no link 

abaixo. É simples: basta clicar e baixar o arquivo para ler e compreender de maneira 

simples e divertida sobre o que é o Coronavírus. 

https://lereaprender.com.br/wpcontent/uploads/2020/03/CoronavirusManuelaMolina.pdf 

(CONSULTE ABAIXO) 

2 – Converse com as crianças sobre o assunto. Ah, não esqueça de lavar bem as mãos e 

ficar em casa. Vamos tentar desenhar o vírus que você conheceu no livro? E que tal 

desenhar vocês lavando as mãos para espantá-lo para bem longe? 

3 - Se puder, antes de realizar as atividades acima, leia o livro: Minha vó está com o 

Coronavírus e se achar importante e adequado, leia para seu filho também. No link a 

seguir você poderá baixá-lo no celular ou no computador:  

 https://ideiascomhistoria.pt/pages/livro-a-minha-avo-tem-coronavirus 

(CONSULTE ABAIXO) 

4 - Converse com as crianças sobre a importância de tomar os cuidados necessários para 

proteger a si mesmas e aos seus familiares, entes queridos e até as pessoas que não 

conhecemos. Ensine sobre solidariedade ajudando ao próximo com pequenas ações que 

valem ouro. 

 

2º Dia 

 

1 - Continuando com a temática trabalhada, propomos uma experiência científica: “A água 

mágica” para demonstrar, com base científica, para seus filhos sobre a importância de 

lavar as mãos. Segue o link para visualização: 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/17/NWS,133754,70,16

68,NOTICIAS,2190-EXPERIMENTO-QUE-INCENTIVA-CRIANCAS-LAVAREM-MAOS-

VIRALIZA-INTERNET.aspx 

(CONSULTE ABAIXO) 

Para realizar essa atividade você vai precisar dos seguintes materiais: 2 pratos, 

detergente, água e orégano (pode ser pimenta do reino em pó também): Coloque em um 

prato a água e o orégano, no outro água e detergente.  

Primeiro, mistura-se a água com orégano em um recipiente. Em seguida, coloca-se um 

dedo na mistura onde chamamos a atenção ao orégano que seria o vírus e que gruda nos 

dedos; depois lavamos na mistura com água e detergente. Em seguida coloque o dedo 

https://lereaprender.com.br/wpcontent/uploads/2020/03/CoronavirusManuelaMolina.pdf
https://ideiascomhistoria.pt/pages/livro-a-minha-avo-tem-coronavirus
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/17/NWS,133754,70,1668,NOTICIAS,2190-EXPERIMENTO-QUE-INCENTIVA-CRIANCAS-LAVAREM-MAOS-VIRALIZA-INTERNET.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/17/NWS,133754,70,1668,NOTICIAS,2190-EXPERIMENTO-QUE-INCENTIVA-CRIANCAS-LAVAREM-MAOS-VIRALIZA-INTERNET.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/17/NWS,133754,70,1668,NOTICIAS,2190-EXPERIMENTO-QUE-INCENTIVA-CRIANCAS-LAVAREM-MAOS-VIRALIZA-INTERNET.aspx
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novamente no prato com água e o orégano e magicamente o detergente vai repelir o 

tempero, ou seja, a água manda embora o vírus. Daí a importância de lavar as mãos. 

Após a imersão, podemos observar que o dedo que estava com detergente consegue 

repelir o orégano, mas o mesmo não acontece com o dedo sem detergente. A "água 

mágica", na verdade, é a água com detergente que consegue afastar o orégano. 

Explicação científica: Esse afastamento ocorre porque a tensão superficial existente na 

água é muito forte, porém o detergente consegue quebrar essa união das moléculas de 

água porque o produto acaba diminuindo a tensão superficial. Desta forma, o orégano se 

move para a região em que a tensão superficial da água é maior (não é necessário explicar 

dessa forma para a criança, o importante é a descoberta e a surpresa nesta idade). 

Visualizando a criança compreende melhor as explicações anteriores. Apenas explique a 

importância de lavar as mãos para combater os “bichinhos” que ficam nas nossas mãos e 

que podem causar muitas doenças. 

 

3º Dia 

1 - A brincadeira também pode ser um recurso para explicar para as crianças como se 

proteger do Coronavírus. Para isso, ensine aos pequenos quanto tempo e a forma correta 

de higienização das mãos. Use tinta guache para pintar as mãos deles e depois peça para 

ser retirada durante a lavagem com água e sabão para que a criança demonstrar de 

maneira lúdica como lavar as mãos corretamente precisa de mais tempo. 

2 - Existem vários vídeos com músicas interessantes e divertidas que ensinam as crianças 

a lavar as mãos. Vocês podem assistir e cantarem juntos. Que tal brincar e depois da 

brincadeira todos juntos lavarem as mãos? 

Seguem algumas sugestões: 

• Passo a passo lavando as mãos:   

https://www.youtube.com/watch?v=4YZcOIoXRZ8 

•Para cantar e brincar: 

https://www.youtube.com/watch?v=-0UkfQA7UZ8 

• Para dançar fit dance: 

https://www.youtube.com/watch?v=269veX076Yo 

• De criança para criança: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yp3Rjeq-_vE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YZcOIoXRZ8
https://www.youtube.com/watch?v=-0UkfQA7UZ8
https://www.youtube.com/watch?v=269veX076Yo
https://www.youtube.com/watch?v=Yp3Rjeq-_vE
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4º Dia  

Compartilhem com as crianças quais são os super-heróis preferidos de cada membro da 

família. Incentive nesse momento que a criança fale corretamente, formule frases 

coerentes ao se expressar. Após esse primeiro momento, destacar quais são os nossos 

verdadeiros heróis que estão trabalhando diariamente na contra o Coronavírus para salvar 

vidas. 

Falem também sobre os diversos profissionais que estão ajudando nesse momento difícil 

em que estamos vivenciando como: médicos, enfermeiros, funcionários de farmácias, 

atendentes de supermercados, postos de combustíveis, coletores de lixo, policiais e tantos 

outros que são fundamentais para o bem-estar da sociedade nesse período. Finalize 

perguntando com quais profissionais que as crianças mais se identificam e peçam para 

realizarem um registro através de um desenho que deverá ser levado para escola quando 

retornarmos às aulas. 

 

5º Dia 

Para finalizarmos nossa sequenciada de atividades dessa semana, vamos nos lembrar do 

diálogo do dia anterior e pensar em nossos heróis reais da atualidade. Desta forma, 

sugerimos a brincadeira da Mímica das Profissões: reúna toda família (quanto mais 

pessoas mais divertido ficará) e uma pessoa por vez pensará em uma determinada 

profissão para imitar usando gestos corporais. Não é permitido emitir qualquer tipo de 

som. Os outros participantes tentam adivinhar. Esta brincadeira ajuda as crianças a 

expressar utilizando o corpo, trabalha a comunicação não verbal, a percepção dos gestos 

e movimentos dos outros participantes, além de ensinar a esperar sua vez para receber 

atenção dos demais e de treinar sua capacidade de ver o mundo de formas diferentes do 

habitual. Divirtam-se! 

                                             

PROFESSORAS DAS TURMAS DE FASE I 

Andressa Miranda Pilar 
Eliane Brambilla Gonçalves 

Kátia Cássia dos Santos 
Monica Limeira dos Santos 

Rose Marina Fonseca Lander 
Suzi Daniela Prates de Almeida 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Fernanda Cristina Mota Vellado Passos 

 

DIREÇÃO 

Luciene de Souza Figueiredo Ferreira da Silva  
 Keila Patrícia Maurício da Silva 



OLÁ!
Sou um VÍRUS,

primo da gripe e do
resfriado...

 

Meu nome é Coronavirus
 MANUELA MOLINA - @MINDHEART.KIDS
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Adoro viajar...
 

TOCA
AQUI

...e pular nas
mãos das

pessoas para
cumprimentar



Você escutou falar
sobre mim?

 

E como você se sente quando
escuta o meu nome?

SIM
 

Tranqüilo
 

Confuso
 

Nervoso
 

Preocupado

NÃO

Triste
 

Curioso
 



Posso entender que
você se sinta...

Desenhe aqui

... eu sentiria o mesmo



Às vezes os adultos se
preocupam quando leem as
notícias ou me veem na TV

SOU EU!



Mas eu vou te explicar...

Para que você possa
entender

COVID-19



FEBRE TOSSE

Quando venho de visita trago...

FALTA DE AR



Mas logo vou embora e
quase todas as pessoas

se sentem melhor

TCHAU!...
Como quando seu

joelho sara depois de
um arranhão



Pode ficar tranquilo!
 
Os adultos que cuidam de você:
 
Vão mantê-lo seguro
 
 



Lavando as mãos com
água e sabão o que
dura uma música

Usando álcool gel e
deixando secar

E você pode ajudar...

Mãos sem mexer, conta até 10
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10...
 

Estão secas, vamos brincar!

Cante sua música
favorita enquanto se lava



enquanto os doutores trabalham para
achar a vacina que me permita
cumprimentar sem te deixar doente...

E assim não te visitarei...
 

MANEULA MOLINA - @MINDHEART.KIDS

WWW.MINDHEART.CO

 MANUELA MOLINA - @MINDHEART.KIDS

WWW.MINDHEART.CO
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Realmente a minha avó pensa em tudo. É uma pessoa 
informada, que já viveu muitas experiências ao longo 
da vida e eu aprendo tanto com ela!

Há umas semanas, 
ouvi a minha mãe 
dizer ao meu pai 
que a avó tinha 
o novo coronavírus. 

— A avó tem coronavírus?! — perguntei, 
muito assustado.

— Sim, querido. Soubemos mesmo agora. 
Queria tanto ir ter com ela ao hospital 
e não posso… Que chatice!

— Não podes porquê, mãe? E eu também 
queria ir vê-la… — perguntei, baralhado 
e triste com aquela situação.

— Recordas-te de tudo aquilo que a avó fez quando veio de Itália, 
que nos pareceu um bocadinho exagerado na altura? Afinal havia 
uma explicação. Se não fosse a prudência da avó, podíamos estar agora 
todos infetados também... Ainda bem que ela foi teimosa e insistiu 
para ficar em casa, sem visitas nenhumas. 

— Sim, foi tão chato não poder 
estar com ela! Mas lembro-me 
de ela me dizer que tínhamos 
de ser fortes, que mais tarde 
ou mais cedo tudo iria passar.

 — É isso mesmo, António! 
Agora, temos de ser ainda mais 
fortes e pacientes e aguentar 
mais uns tempos sem a ver 
— disse o meu pai. — A avó foi 
muito prudente; protegeu-se 
a ela e aos outros, sabias?
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Enquanto esteve em Veneza, 
ficou em casa de uma amiga 
e as duas visitaram o máximo 
que conseguiram naquela 
bela cidade. 

Então foi assim que tudo aconteceu:

A minha avó sempre teve o desejo de voltar a Itália, 
à cidade de Veneza. Há muitos anos fez essa viagem com 
o meu avô e queria repeti-la, agora já sem a companhia 
dele, infelizmente... «Mas levo o avô sempre comigo, aqui!», 
costuma dizer ela, aconchegando na sua mão o colar 
especial que o meu avô lhe deu quando ficaram noivos. 

Fartou-se de comer massa; que inveja! A minha avó foi enviando 
fotos para a minha mãe e foi como se nós estivéssemos lá também. 
Aquilo é mesmo giro!



6 7

Entretanto, começaram a surgir umas notícias 
de que o famoso novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2, 
e que apareceu primeiro na China, já andava por lá 
a passear também. 

Por isso, quando a minha avó regressou, 
decidiu que iria ficar em isolamento, 
não fosse o maldito vírus querer vir 
para Portugal agarrado a ela. Até porque 
se sentia um pouco cansada e estava 
com uma tosse ligeira.
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Foi assim que a avó me justificou o facto 
de não querer que fôssemos lá a casa, 
nem sequer para comer o maravilhoso 
assado que faz todos os domingos.

— Mas avó, estás a exagerar! Temos saudades tuas, 
vivemos tão perto e agora não nos podemos ver? — disse 
eu já a refilar, quando ela insistiu para não irmos 
lá a casa.

— Tens o telemóvel da mãe 
e do pai, António. 

Podemos falar todos os dias.
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— E não te vais cansar de estar sempre em casa? — perguntei, 
já a pensar se isso fosse comigo.

— Já me conheces bem, António... claro que não! Entre 
os exercícios de ginástica que faço todos os dias, as palavras 
cruzadas, uns filmes e séries, ouvir música e ver alguma televisão, 
vou passar estes dias com tranquilidade. E ler, vou ler muito! 

Ah, e claro, fazer uns belos petiscos para me manter forte 
e saudável! Isso não pode faltar!
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O vírus quer viver e espalhar-se 
o máximo que conseguir, 
mas prejudica-nos e não podemos 
permitir que isso aconteça. 
Uma batalha, portanto... 

Que tal fazeres um desenho 
sobre isso? Tens tanto jeito!

— Eu acho que não aguentava! — lamentei-me.

— Tinhas de aguentar, António, se fosse mesmo necessário. 
Isso faz mesmo muita diferença, para o vírus não nos vencer.

— Vencer...? Como assim, avó?

— Lembras-te da brincadeira que às vezes fazemos com os soldadinhos 
antigos do avô? Bons de um lado, maus do outro? O que se está a passar 
agora é mais ou menos como isso.
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Bom, infelizmente a minha avó começou a ficar mais doente. 

Começou a ficar com mais tosse e, quando apareceu a febre, 
ela decidiu ligar para o SNS24, tal como lhe tinham indicado 
caso sentisse alguns desses sintomas. 

Como ela tinha estado em Itália e tinha aqueles sintomas, 
disseram-lhe para se dirigir ao hospital. 

Ela, desenrascada como é, colocou uma máscara 
e lá foi, sozinha.



16 17

Nesse dia, a minha mãe ficou mesmo 
muito preocupada… estava agitada 
e muito ansiosa por não poder estar 
com a minha avó; nunca a vi assim! 
Eu também me senti preocupado, mas 
fiz-me de forte para apoiar a minha mãe. 

Será que a avó tinha este vírus 
e estava doente com COVID-19?

— Sim, as análises que fizeram
à avó deram positivo… o que quer 
dizer que foi infetada pelo novo 
coronavírus.

Parecia que ela estava a adivinhar; 
já viste os cuidados que ela teve durante 
estes dias?



18 19

Liguei-lhe logo do telemóvel 
da mãe e claro que ela 
tranquilizou-me imediatamente 
com a sua habitual gargalhada.

— António, mas tu achas que um «viruzeco» 
vai conseguir derrubar-me? Tenho aqui 
médicos e enfermeiros a tratarem de mim 
e daqui a uns dias este vírus malandreco
vai embora.

— Mesmo assim, fico muito preocupado 
contigo, avó... Nem sequer há medicamentos 
para esse vírus! 

E se ficas pior?

— Não te preocupes, querido. Não há ainda 
medicamentos para este vírus, mas há para 
os sintomas que ele provoca. Já estou a tomar 
o indicado para esta tosse chata, e tenho 
pouca febre, o que é bom sinal. Vou descansar 
muito, e todos os dias vão acompanhar 
o meu estado.



20 21

Aqui, sei que terei todos os cuidados necessários. 
Os médicos, enfermeiros e todos no hospital tratam 
muito bem de nós!



22 23

— Posso ir ter contigo ao hospital, avó?

— Nem pensar, António! Os hospitais estão cheios de gente, só mesmo 
em caso de muita necessidade se deve vir para cá. Temos todos que manter 
a calma. Em breve vamos ver-nos e estar juntos!



24 25

A verdade é que os dias seguintes foram muito complicados para todos... 

A avó esteve internada 20 dias porque teve 
dificuldades respiratórias. 

Imagino que se tenha sentido bastante sozinha e triste por estar doente. 
Talvez até zangada com o tal vírus que apareceu sem ser convidado!



26 27

Passaram-se alguns dias seguidos em que não conseguimos falar 
com ela, o que nos deixou angustiados e muito preocupados. 

Foi uma fase muito difícil, mas que acabou 
por aproximar-nos ainda mais. 

Ainda por cima, tive de ficar em casa muitos dias seguidos. As escolas 
fecharam e pediram que ficássemos em casa, para não apanharmos 
este bicho chato!



28 29

Somos uma família muito unida e divertida, 
e cada um tentou à sua maneira apoiar os outros.

Já que tínhamos de ficar em casa, aproveitámos para fazer brincadeiras 
em conjunto. Jogámos jogos de tabuleiro, de computador, lemos livros 
em voz alta e cozinhámos todos juntos as refeições.

Também falámos muito, sobre vários assuntos, e estudei. Os professores 
enviavam trabalhos, por email, que fazia todas as manhãs.

Além disso, ríamo-nos só de pensar no raspanete que a minha avó 
nos iria dar se a estivéssemos sempre a chatear no hospital e deixássemos 
de fazer a nossa vida! 
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O certo é que os dias foram 
passando e a avó foi melhorando. 
Felizmente correu tudo bem! 

Demorou, é verdade, mas tal 
como ela costuma dizer, «devemos 
praticar a paciência…!». 

Ui, ui, desta vez 
praticámos imenso!



32 33

Ainda vamos ter de esperar mais uns dias pelo assado maravilhoso que a avó 
faz aos domingos e por nos vermos a sério, pois tem sido sempre pelo ecrã. 
Mas uma coisa é certa:

Caiu a coroa ao Corona! 

A rainha é a minha avó!



34 35

Alguns amigos meus andam assustados, o que é normal porque não 
se fala noutra coisa, mas quanto melhor soubermos sobre o tema e sobre 
o que é correto fazer, mais seguros nos sentiremos e mais facilmente 
conseguiremos vencer este «viruzeco», como lhe chama a minha avó.

Contei esta história aos meus amigos e até partilhei 
com a minha professora.

«Devemos partilhar o que é bom, mostrar a todos 
as boas ideias!», disse-me a minha professora, orgulhosa 
do que lhe contei, e que até serviu para conversas sobre 
o tema do novo coronavírus. 



A Ideias com História dedica este livro  
a todos os que, nos hospitais, travam 
uma luta diária contra esta doença.
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Um livro para ajudar as crianças e jovens a lidarem 
com uma situação nova e inesperada, que obriga 
a novas rotinas diárias e à gestão de situações 
nem sempre fáceis de entender
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Em tempos de transmissão do novo coronavírus, é importante encontrar formas simples e lúdicas de

ensinar às crianças como se prevenir através da adoção de novos hábitos de higiene, como lavar

sempre as mãos e utilizar o álcool em gel quando não houver água e sabão disponíveis. Um vídeo

didático mostrando uma experiência que incentiva a lavagem de mãos viralizou na internet nos

últimos dias. 

Nele, uma mãe separa um prato com água e orégano, representando o vírus, e outro com água e sabão.

É pedido, então, que a menina "suje" as mãos no prato com orégano para, em seguida, mergulha-ló em

um recipiente com água e sabão. 

Leia também:

PCR divulga novas medidas de prevenção contra o coronavírus

Abreu e Lima suspende aulas e eventos com mais de 100 pessoas para conter coronavírus

Parque de Dois Irmãos é fechado para visitação por causa da covid-19

ASSINE FLIP RÁDIO ANUNCIE ÁREA RESTRITA

CORONAVÍRUS

Experimento que incentiva crianças a
lavarem as mãos viraliza na internet
De forma didática, o vídeo ensina que a forma mais eficiente de prevenção contra a Covid-19 é a lavagem das mãos

Por: Portal FolhaPE com R7 em 17/03/20 às 09H32, atualizado em 17/03/20 às 10H22
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Experimento didático viraliza nas redes.
Foto: Reprodução/Twitter.
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24/03/2020 Experimento que incentiva crianças a lavarem as mãos viraliza na internet
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A criança se surpreende ao descobrir que, quase magicamente, o sabão afasta todas as partículas de

orégano, evidenciando que lavar as mãos é a forma mais eficiente de se livrar do novo coronavírus.

Confira o vídeo:

Acompanhe a cobertura em tempo real da
pandemia de coronavírus
+ Coronavírus em Pernambuco, no Brasil e no mundo 

+ Coronavírus na Política

+ Coronavírus na Economia

+ Coronavírus em Diversão&Arte

+ Coronavírus no Esporte

Experimento que incentiva crianças a lavarem as mExperimento que incentiva crianças a lavarem as m……

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/
https://www.folhape.com.br/politica/politica/coronavirus
https://www.folhape.com.br/economia/economia/coronavirus/
https://folhape.com.br/diversao/diversao/coronavirus/
https://www.folhape.com.br/esportes/mais-esportes/coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=6gKg-YB42xA

