
ESCOLA SEM MUROS: 
em casa também se aprende!

Educação Infantil – Berçário



• Campos de Experiências: EO - O eu, o outro e o nós; CG - Corpo, Gestos e

Movimentos.

• Habilidades desenvolvidas: Cuidar da higiene pessoal; reconhecer os locais de

higiene, bem como onde estão seus pertences.

• Objetivos: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade

para enfrentar dificuldades e desafios; demonstrar progressiva independência

no cuidado do seu corpo.



Em tempos de transmissão do novo Coronavírus é importante encontrar formas

simples e lúdicas de ensinar às crianças a prevenção por meio da adoção de novos

hábitos de higiene. Na atividade proposta a criança aprenderá sobre a importância de

higienizar as mãos, prevenindo contra o Coronavírus.

A cada passo da experiência é importante o diálogo do adulto, fazendo

questionamentos à criança para que ela perceba o que está acontecendo.

Que tal realizar uma experiência bem simples? Vamos lá!

Experiência – Prevenção COVID 19



Materiais necessários: dois pratos, orégano ou pimenta do reino, água e sabão.

1 - O adulto separa os materiais: em um prato coloque água, orégano ou pimenta do 

reino representando o vírus (fale para a criança: “faz de conta que é o vírus”) e no 

outro prato coloque água e sabão.

2 - Fale para a criança “sujar” um dedinho no prato com orégano (“olha como ficou 

seu dedo, cheio de vírus!”). Em seguida mergulhe o mesmo dedinho no prato com 

água e sabão (“e agora a água com sabão matou todos os vírus”).



3 - Peça novamente para a criança colocar o mesmo dedo no prato com água e

orégano. Observe o que acontece! É importante que o adulto questione a criança e

faça com que ela perceba as descobertas. Ao ver que o sabão consegue afastar a

sujeira quase magicamente, podemos entender que lavar as mãos é uma forma muito

eficiente de prevenção. Converse com a criança sobre a importância de lavar as mãos

sempre.

Para finalizar convide a criança para fazer a higiene das mãos utilizando água e sabão.

Não se esqueça de registrar esse momento com fotos ou filmagem!
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