
Proposta 4



Combinados 
iniciais

1. Converse com a criança sobre as 

atividades do dia: o que farão e de que 

forma, de acordo com as orientações 

gerais (organização da rotina, 

combinados, calendário, etc.) 

2. Prepare-a para assistir à contação das 

histórias: O pescador e a sereia e 

Pescadinha, realizada por Camila 

Genaro. Pergunte se, pelo título, ela 

consegue imaginar como será essa 

história... Ao final, escolha uma das 

histórias para discutirem juntos. 



Contação de história

Acesse aqui: https://www.youtube.com/watch?v=04o_kyWhgik

https://www.youtube.com/watch?v=04o_kyWhgik
https://www.youtube.com/watch?v=04o_kyWhgik


Conversa após a 
contação 

1. Converse com a criança sobre 

suas impressões a respeito da 

história escolhida.

2. Pergunte qual a parte mais 

emocionante…

3. Questione ainda sobre os 

personagens, qual deles se 

tornou o favorito e porquê…



Dica de 
preparação para
 o Desafio do Dia

Vocês irão assistir a um vídeo do 

desenho animado “Show da Luna”, 

uma menina curiosa, que busca 

descobrir uma resposta para suas 

dúvidas.

Neste episódio, ela busca 

aprender sobre a lavagem das mãos 

e a proliferação dos germes. 



   Desafio do dia

Vídeo: Uma mão lava a outra 
(Show da Luna)

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=SesdKLnm57Q

https://www.youtube.com/watch?v=SesdKLnm57Q


Perguntas que 
podem ajudar a 
discutir o vídeo

 

- Você entendeu o porquê de lavar as mãos?

- Como o vídeo mostrou, em quais lugares os 

germes moram? Onde mais você acha que eles 

podem ser encontrados?

- Depois que o Coronavírus for embora, você 

acha que ainda será importante lavar as mãos?

No momento em que estamos, vale conversar com 

a criança sobre a lavagem correta das mãos e 

se ela consegue entender o que acontece com os 

germes.



Para encerrar...
Água e sabão? Isso dá brincadeira das boas… 

    Bolha de sabão - receita caseira 

4 xícaras de água morna
½ xícara de açúcar
½ xícara de detergente líquido

Despeje o açúcar em água morna e   
mexa até derreter. Adicione o 
detergente e mexa novamente. Misture 
bem os ingredientes e comece a fazer 
as bolhas de sabão!



Caso você não tenha um sopra-bolhas em 

casa, é possível fazê-lo com uma simples 

garrafinha de água (PET), cortada pela 

metade, como mostra a imagem ao lado. 

Aproveite para brincar cantando e 

apreciando a bela letra da música composta 

por Arnaldo Antunes, “Mão”. Para ouvir a 

canção, é só clicar no ícone       no próximo 

slide…             

Boa diversão!       



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
ÁGUA UMA (MÃO), ÁGUA OUTRA
ÁGUA UMA

NA 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



https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite

