
EM TIRADENTES FASE II 

 

Professores: Manhã: Daniele, Luana, Valéria, Rosemeire, Leonarda. 

Tarde: Sônia, Daiani, Andreia, Geni, Marta, Cecilia. 
Direção: Vera Lúcia e Mª Aparecida - Coordenadora Pedagógica: 
Leila Cilene 
 

Estamos enfrentando um momento inédito na história da humanidade e todos 
estamos nos adaptando a ele. Para auxiliar, trazemos dicas para a rotina e 
organização diária: 

 

 

 

A – Estabeleça uma rotina com a criança: pode ser com um desenho em uma 
folha de papel e que este papel fique visível para que a criança possa conferir 
se realizou a tarefa. Exemplo: 

1- Acordar;  
2- Arrumar a cama; 
3- Escovar os dentes; 
4- Tomar café;  
5- Fazer as tarefas da escola; 
6- etc... 

B – Conferir se a criança conseguiu realizar a própria rotina e auxiliá-la na 
realização das tarefas escolares. 

Então para garantir a continuidade pedagógica com as nossas crianças, seguem 
links de vídeos, sugestões de leituras, avaliações, indicações de brincadeiras e 
atividades lúdicas que serão avaliadas a partir de fotos, desenhos, colagens e 
outras produções que podem ser entregues aos professores no retorno das 
aulas.  

 

 

 

Atividade 1: Música de bom dia 

 

               Desenvolver o senso de comunidade e amizade entre a criança e os 
demais participantes do grupo, aproveitando para trabalhar com o corpo batendo 
palmas, desenvolvendo ritmo com a música e com as palmas, além de auxiliar 

SEMANA DE 30/03 A 03/04 

Algumas dicas para o dia 

a dia em casa... 

 

Objetivo 



no desenvolvimento de vocabulário, fala e escuta, não nos esquecendo de que 
se trabalha o tempo “hoje” bom dia. 

 

Vamos cantar a música como fazemos nas nossas músicas em sala 
de aula. 

 

Vamos lá! Eu vou escrever a música e encaminhar um link do youtube para quem 
puder acompanhar. Quem não tiver alguém para ajudar com a musiquinha, pode 
cantar bom dia com suas bonecas ou bonecos ou talvez dar bom dia ao dia, ao 
sol, a luz, aos seus animaizinhos de estimação.  

Vamos começar! 

https://www.youtube.com/watch?v=KR1Rz_svLyM 

Bom dia meu amigo como vai? 

Bom dia meu amigo como vai? 

Faremos o possível para sermos bons amigos 

Bom dia meu amigo como vai? 

Batendo palmas 

Bom dia meu amigo como vai? 

Bom dia meu amigo como vai? 

Faremos o possível para sermos bons amigos 

Bom dia meu amigo como vai? 

Batendo palmas 

 

Atividade 2: Pular corda 

Trabalhar coordenação motora, juntamente com os colegas 
socializar e se comunicar, por meio da música trabalhar ritmo e 

movimentos, preocupar-se com a escuta e a fala trabalhando tempo e espaço e 
a imaginação. 

 

Na escola brincamos nos circuitos com alguns desafios agora vamos 
fazê-los em casa?  

Mesmo que você não tenha uma corda, você pode imaginar que tem 
uma. 

https://www.youtube.com/watch?v=KR1Rz_svLyM


Se você tem uma corda pode pegá-la para brincar. Para começar é mais fácil se 
você tiver a ajuda de um adulto que cuide de você. Se você não tiver corda não 
tem problema, basta imaginar que a corda esta na brincadeira e quando for sua 
vez de pular, pule! 

Peça ao adulto que amarre uma ponta da corda em uma cadeira e segure a outra 
ponta, peça que ela vá devagar no começo ok!  

Então vamos lá! 

A corda deverá estar parada e você bem ao ladinho dela, então a pessoa que 
segura a corda deverá girá-la para o alto e para baixo em formato de círculo e 
quando a corda passar por sua cabeça prepare-se para pulá-la. 

Se quiser pode pular a corda sozinho ou imaginar a corda e pular sozinho, o 
importante é praticar! 

Se tiver como acessar o youtube lá vai um link com a musiquinha. 
https://www.youtube.com/watch?v=3W1fjSTzwO0 
Para ficar mais animado vamos cantar uma musiquinha: 
 
Um homem bateu em minha porta 
Não abri 
Senhoras e senhores ponham a mão no chão 
Senhoras e senhores deem uma rodadinha 
E vão pro olho da rua. 
 

Preste atenção ao ritmo da música, tente pular com cautela e se errar não tem 
problema é só tentar de novo. 

 

Atividade 3: O que é CORONAVÍRUS? 

Aprender a higienizar as mãos e prevenir contágio. 

 

Porque será que as pessoas têm que ficar em casa? 

 Converse com sua família sobre o que é CORONAVÍRUS, o que causa e como 
se prevenir. 

 

 

Assista aos seguintes vídeos sobre CORONAVÍRUS: 

Vídeo1: 

https://www.youtube.com/results?search_query=coronavirus+explicando+para+
as+criancas  

https://www.youtube.com/watch?v=3W1fjSTzwO0
https://www.youtube.com/results?search_query=coronavirus+e
https://www.youtube.com/results?search_query=coronavirus+e
https://www.youtube.com/results?search_query=coronavirus+explicando+para+as+criancas


Vídeo 2 da turma da Mônica: 

https://www.youtube.com/watch?v=5zWjhnav-dI  

 Agora faça um desenho sobre os vídeos. 

 

Atividade 4: Brincadeira Seu mestre mandou 

Brincar movimentando o corpo e usando a criatividade. 

 

Na escola realizamos brincadeiras diversas, além de divertidas elas 
nos levam a movimentar o corpo e a interagir com outras pessoas. 

 

A brincadeira consiste em escolher um mestre onde ele dá as comandas como: 
“...Seu mestre mandou pular de um pé só” e a criança executa o comando... “Seu 
mestre mandou pular contanto até 10” ... pular fazendo caretas, etc e fique livre 
para criar outras comandas e trocar de mestre. Aproveite esta brincadeira para 
dar dicas de como se prevenir do CORONAVÍRUS. 

 

 

Atividade 5: História As bonecas da vó Maria 

 

Desenvolver o gosto pela leitura. 

 

A leitura é parte diária de nossa rotina na escola e pode fazer parte 
de sua rotina em casa. 

Atividade: Assista ao vídeo com a história As bonecas da vó Maria no link 
https://www.youtube.com/watch?v=A9DPngCaFBk. 

Após a leitura conversem em família sobre a parte que mais gostaram, o 
personagem favorito, o que mudariam na história, etc. 

 

Atividade 6: Passa ou repassa 

Compreender a importância da higiene e a situação atual através 
da conversa em família, identificar os cuidados e prevenção contra 

o corona vírus e esclarecer como podemos nos prevenir. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5zWjhnav-dI
https://www.youtube.com/watch?v=A9DPngCaFBk


São dez (10) perguntas um adulto da família lê a pergunta para a 
criança e esta responde em momento de roda de conversa com a 
família. 

 
Brincadeira: perguntas e respostas sobre o coronavírus 
 
Agora você vai testar os conhecimentos da criança com a brincadeira de 
perguntas e respostas a seguir: 

 
1) O médico e enfermeiro usa nas mãos quando vai atender os pacientes  
Resposta : luva 
 
2) Usamos em nosso rosto para não pegarmos o coronavírus. 
Resposta: máscara 
 
3) Um líquido transparente que passamos em nossas mãos para nos proteger? 
Resposta: álcool gel 
 
4) qual parte do nosso corpo precisamos lavar a todo o momento com água e 
sabão? 
Resposta: as mãos 
 
5) Os ambientes como por exemplo a nossa casa e demais lugares devem estar 
arejados e abertos. Sim ou não? 
Resposta: sim 
 
6) Lavar sempre as mãos depois de tossir ou espirrar. Sim ou não? 
Resposta: sim 
 
7) Cobrir sempre o nariz e a boca quando for tossir ou espirrar. Certo ou errado? 
Resposta: certo  
 
8) Se evitarmos aglomerações, ou seja, muitas pessoas próximas umas das 
outras estaremos assim nos protegendo e evitando de pegarmos qual vírus? 
Resposta: o coronavírus 
 
9) Procurando ficar em casa e não sairmos, estaremos assim ajudando a acabar 
com o: 
Resposta: coronavírus 
 
10) Evitando de tocar nos olhos, nariz e boca é uma atitude correta para 
prevenção do coronavírus?  
Resposta: Sim 
 
 
 
 

Atividade 7: Priorizando bons hábitos de higiene 



 
Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, 
alimentação, conforto e aparência. Estimular o desenho livre, 
contar de maneira exata os dedos das mãos de dos pés e 

identificar por meio de imagens bons hábitos de higiene. 
 

O hábito de lavar as mãos de maneira correta e ter boa higiene no 
geral são práticas do seu dia a dia e que também conversamos 
diariamente na escola... 

 Vamos iniciar nossa conversa de hoje sobre higiene...com um clipe 
musical e outras atividades bem bacanas... 

Atividade: Assista ao vídeo no link 
https://www.youtube.com/watch?v=_BvV3o0NClk, em seguida escolha uma 
parte da música que você mais gostou e faça um desenho, não esqueça de 
pintar. 

- Responda às perguntas: Quantos dedos nós temos nas mãos, vamos contar? 
E nos pés? E quantos dedos nós temos se juntarmos os das mãos e dos pés? 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_BvV3o0NClk


   

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=_BvV3o0NClk> Acesso em 23 de 
mar. 2020 às 11:06 

 

Atividade 8: Atividade com a música “Lavar as mãos” 

 
Aprender com a família a música “Lavar as mãos” e conversar 
sobre a importância deste ato em nossa vida. 

 

Estamos juntos na mesma causa contra a propagação do 
coronavírus, tendo como maior arma de prevenção o ato de lavar as 
mãos. Vamos aprender e conversar sobre o assunto de forma 
prazerosa com uma música. 
 
Atividade: Assista ao vídeo da música “Lavar as mãos”, do compositor Arnaldo 
Antunes, você pode acessar os links sugeridos 
(https://www.youtube.com/watch?v=0OAp08bSK84&t=1s ou 
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk) ou pesquisar pelo título da 
música ou ler e cantar com sua família a letra abaixo: 

Lavar as mãos (Mão) - Arnaldo Antunes 
 
Uma 
Lava outra, lava uma 
Lava outra, lava uma mão 
Lava outra mão, lava uma mão 
Lava outra mão 
Lava uma 
 
Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira 
Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira 
Lava uma (mão), lava outra (mão) 
Lava uma, lava outra (mão) 
Lava uma 
 
A doença vai embora junto com a sujeira 
Verme, bactéria, mando embora embaixo da torneira 
Água uma, água outra 

https://www.youtube.com/watch?v=0OAp08bSK84&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk


Água uma (mão), água outra 
Água uma 
 
A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira 
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira 
Lava uma mão, mão, mão, mão 
Água uma mão, lava outra mão 
Lava uma mão 
Lava outra, lava uma 

- Converse com seus familiares sobre a importância de lavar as mãos, 
pesquisem o significado de vermes e bactérias, palavras que são mencionadas 
na música. 
 
- Faça um desenho que ilustre sua parte preferida da música. 
 
- Vamos praticar o que está no vídeo e lavar bem as mãos. Para ter certeza que 
ficará bem limpinha vamos seguir um passo a passo. 

1) Separe o sabão e a toalha 
2) Molhe a mão, coloque o sabão e esfregue as duas mãos até fazer 

espuma; 
3) Esfregue entre os dedos, a palma e não esqueça do antebraço.  
 

Fonte: <https://mdemulher.abril.com.br/saude/melhor-lavar-estudo-diz-
que-alcool-gel-nao-mata-bacterias-como-salmonella/> 

 
4)  Agora é só secar em uma toalha limpa. Parabéns! 

 



Atividade 9: Olhe e responda 

 

Identificar os hábitos pertencentes a uma boa higiene. 

 

Conversamos muito em nossas rodas de conversa sobre os hábitos 
que devemos desenvolver para cuidarmos bem de nossa higiene e 
saúde. 

 

Atividade: Veja as figuras e aponte quais fazem parte de uma boa higiene: 

 

Fonte: <https://saude.ig.com.br/minhasaude/2013-08-13/chule-como-se-livrar-
desse-mal.html> 

 

                                    

Fonte: Pinterest                                                                        Fonte: Pinterest 

 

https://saude.ig.com.br/minhasaude/2013-08-13/chule-como-se-livrar-desse-mal.html
https://saude.ig.com.br/minhasaude/2013-08-13/chule-como-se-livrar-desse-mal.html


                    

Fonte: Pinterest                                                 Fonte: <https://pt.wikihow.com/Cortar-
as-Unhas> 

 

 

Fonte: <https://pxhere.com/pt/photo/1409231> 

 
 

Atividade 10: Combate à disseminação de vírus 
 

 
Adotar medidas de proteção e combate à disseminação de vírus 
 

 

Como conversamos na escola algumas vezes e vemos 
constantemente informações sobre as medidas de higiene que 
devemos tomar vamos refletir e praticar um pouco mais esses 
hábitos. 

 
Atividade: Observe as figuras abaixo, retiradas de campanhas publicitárias 
veiculadas na internet: 
 

https://pt.wikihow.com/Cortar-as-Unhas
https://pt.wikihow.com/Cortar-as-Unhas


 
Fonte: Twitter oficial da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre 
 

 
 
Fonte: Twitter oficial do Canal Space Brasil 
 
- Converse com seus familiares sobre a importância de tossir ou espirrar em 
direção ao cotovelo, de que maneira esse hábito nos auxilia no combate ao 
coronavírus e outras doenças? 
  
- Crie um super personagem capaz de nos ajudar no combate ao coronavírus, 
desenhe seu personagem em uma folha avulsa. 
 

Espero que tenham gostado das atividades sugeridas nesta semana!!!! Até 

semana que vem com mais novidades... 

Ah! Não se esqueça de guardar todas as atividades para entregar para a 

professora assim que retornarmos. 

 

 


