
 
 

ATIVIDADES PARA O BERÇÁRIO   

 

 

 

                                                                
                                                                ATIVIDADE  

 

OLÁ FAMÍLIA, 

Enquanto os pequeninos não retornam as aulas presenciais continuaremos sugerindo atividades 

por essa plataforma.  

E hoje vamos apresentar de forma lúdica um ato simples, mas muito importante e que pode 

salvar vidas.  

Você sabe o que é? 

Vamos ensinar nossos pequenos a “lavar as mãos. ” 

As mãos se não lavadas corretamente podem transmitir doenças, inclusive a Covid 19. 

Em tempos de pandemia esse simples ato é um dos mais importantes para evitar a transmissão 

do vírus da Covid 19 e de outras inúmeras doenças, mas não se esqueçam de usar máscara, 

evite levar as mãos à boca e nariz, e mantenham o distanciamento social. 

Juntos vamos vencer mais essa! 

 

VAMOS INICIAR A SEMANA  

 

Para a atividade vamos precisar de: 

 

 Tinta guache; 

 Um pincel ou um palito (sem ponta); 

 Uma venda ou máscara; 

 Água corrente (pia do banheiro ou cozinha); 

 Sabão para lavar as mãos; 

 E roupas simples e confortáveis (elas podem sujar). 

 

Agora vamos lá: 

 

Escolha um local amplo e oriente a criança a pintar a palma das mãos com a tinta guache e em 

seguida mostre como ficou. Leve a criança próximo a uma pia vende seus olhos e peça para que 

ela lave as mãos. 

Depois, retire a venda e mostre que ainda ficaram alguns pontos de tinta em suas mãos e 

demonstre novamente como devemos higienizar corretamente. 

Parabenize a criança todas as vezes em que ela lavar as mãos e lembre que este ato é de suma 

importância  

 

 

 

 

 



 
 

                  
 

Clique no Link e veja Bianca realizando as atividades   

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6cXrLVPcl8&feature=youtu.be&ab_channel=PedagogiaCo

munit%C3%A1riaPG 

 

https://youtu.be/C6cXrLVPcl8 

 

Nesse outro link  https://youtu.be/CaTXgmHyMSk assista ao videoclipe da música "Lavar as 

Mãos (Mão)", da Palavra Cantada .Composição de Arnaldo Antunes. 

 

 
AGORA É A SUA VEZ DE COLOCAR AS AÇÕES EM PRÁTICA 

 Junte as crianças pequenas de sua casa e realize as atividades propostas aqui; 

  Conte-nos como tem sido a experiência com as crianças em casa e se puder registre 

por meio de fotos ou vídeos e envie a escola do seu filho! 

 

     ATENÇÃO 

 

Atendendo ao Art.4°, parágrafo 4°, inc.IV da  Portaria 009/2020 e artigo 17 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente(ECA)  para preservar a imagem de todos, as fotos não poderão aparecer  os 

rostos. Os participantes devem aparecer nas fotos de costas ou de longe. Não façam selfies! 
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