
 

Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. 

Cristal – RS – 2019. Cel. (51) 997854570 

         Lema:“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando 

for velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

Professora: Sandra  

Turma: Pré 2 A                  turno: manhã 

1ª Atividade: 

A família é uma árvore de amor 

Existem no mundo diferentes famílias. Família grande, família 

pequena… Família com pai, mãe e filhos, família com casal e um 

cachorro, família com pai e filhos, família com mãe e filhos, família 

com dois pais ou duas mães, família em que os avós são os pais, 

família de sangue, e família de coração. 

A família é o amor que plantamos em solo fértil, com raiz forte e 

que cultivamos e cuidamos constantemente, para que brotem belas 

flores e bons frutos. Não é à toa que se compara a família a uma 

árvore. Afinal, o que é a família senão vários galhos unidos pela 

mesma raiz, e sustentados por um tronco comum, que precisa ser 

forte para suportar as intempéries da vida. 

Em uma folha de papel ou cartolina, faça o desenho de um tronco  árvore,  após 

toda família faz o desenho de sua mão com tinta guache: pinte sua mão com tinta 

guache  encoste sobre o papel, carimbando a folha  fazendo uma árvore; 

 



Faça bem colorida, fale com seu filho sobre quais as cores usadas, fale sobre a 

diferença do tamanho das mãos, quem tem a mão maior? Menor? conte quantas 

mãos fizer...faça uma foto ou um vídeo a atividade e poste no grupo whatsap da 

turma.  

2ª atividade:  

Leia o textinho: 

Você lembra do sapo que não lava o pé? Pois não lavava. Mas agora, 

além dos pés, ele lava também as mãos!  

"O sapo lavou a mão, com água e muito sabão, criança com a mão 

limpinha não vai pegar bichinho não".  

 

Neste período de pandemia, a família deve reforçar com as crianças os hábitos de 

higiene, como por exemplo lavar as mãos corretamente.  

Para auxiliar nesta prática vamos fazer uma dinâmica em família: 

Vamos pegar um prato com água e adicionar uma colher de sopa de orégano, e uma 

bacia com água e detergente. Primeiro colocar a mão na água com orégano, que vai 

sair suja e explicar á criança, que as mãos sujas tem bactérias, mas que ao lavar 

bem com água e sabão ficam limpinhas e livres dos germes e bactérias, inclusive do 

vírus que estamos enfrentando. Após ter tocado na agua com orégano, toque na 

água com sabão e em seguida toque novamente na água com orégano e veja que o 

orégano se afasta da sua mão.  

 



• Faça um vídeo ou foto da dinâmica :  

Mostre a seu filho como lavar bem as mãos. 

•  Primeiro, umedeça as mãos com uma quantidade boa de sabão. Qualquer 

sabão serve, não precisa ser sabonete especial. 

• Espalhe este sabão primeiro pelas palmas das mãos, de um lado e do outro. 

• Para eliminar as bactérias e os vírus, precisa lavar também um pouco nos 

punhos, além das costas das mãos. 

• Depois, lave no vão dos dedos. Isso é fundamental. Não esqueça do polegar. 

• Lave as ponta dos dedos para higienizar as unhas. Faça movimentos circulares 

das pontas dos dedos na palma da outra mão. 

• Enxágue bem. 

• O ideal é enxugar a mão com papel. 

 

Se não tiver água e sabão, faça tudo igual com álcool em gel. 

 

 

 



3ª atividade: 

 Assistir ao vídeo: 

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

Após o vídeo vamos lavar as mãos de uma forma divertida : 

Coloque tinta guache nas mãozinhas do seu filho(a) e faça com que lave as mãos 

como se fosse com água e sabão, observando como lava suas mãozinhas. 

Se as mãos ficarem totalmente cobertas pela tinta, é porque a lavagem foi 

eficiente, ou seja suas mãozinhas foram bem lavadas. Explique que devem sempre 

lavar assim para que toda mãozinha seja limpa e assim ficarem livres de micróbios 

e bactérias que são prejudiciais a saúde.  

 

 

Vamos fazer um vídeo ou foto dos nossos pequenos lavando suas mãozinhas e 

postar no grupo, lembrando que é além de um momento de interação e aprendizado 

com seu filho, mas também lembranças que ficarão gravadas na memória e em vídeo 

ou fotos pra recordarem quando forem maiores. 

 

 

 

 

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

