
 

 

VIVÊNCIAS PROPOSTAS PARA O PERÍODO DE PREVENÇÃO AO COR

Dia 1 Dia 2 
 

HUMM... QUE DELÍCIA! 
RECEITINHAS! 

Já pensou em fazer e comer panquecas 
verdes e roxas? Então hoje é dia de  

PANQUECA COLORIDA 
Ingredientes: 

- 1 xícara de farinha de trigo; 
- 1/2 xícara de leite; 

- 1 ovo; 
- 1 xícara de folhas de espinafre (para 

panquecas verdes); 
- 1 colher (café) de sal. 

Modo de fazer: 
- Depois que o adulto higienizar as folhas 

de espinafre, pique-os dentro do 
liquidificador; 

- Coloque a farinha, o leite, o sal e o ovo; 
- Bata tudo no liquidificador com ajuda 

do adulto; 
- Agora o adulto irá despejar um pouco 
da massa numa frigideira antiaderente, 

com fogo médio. Deixando dourar de um 
lado e do outro; 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTE-ME UMA HISTÓRIA?

 
Coroquê? 

O que é esse tal de Coronavírus 
Conta 

https://www.youtube.com/watch?v=E
ytPOkn30Jw 

 
HISTÓRIAS PARA LER E OUVIR

 
A ESCOLINHA DO MAR - Ruth Rocha

https://www.slideshare.net/vivianrodri
gs/aescolinhadomarruthrocha

121024064305phpapp0
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EDUCAÇÃO NÃO PARA! 
CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Dia 3 Dia 4 

ME UMA HISTÓRIA? 

O que é esse tal de Coronavírus - Fafa 

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

HISTÓRIAS PARA LER E OUVIR 

Ruth Rocha 
https://www.slideshare.net/vivianrodri

gs/aescolinhadomarruthrocha-
121024064305phpapp0 

 
BRINCANDO DE CIENTISTA 
Vocês irão precisar dedois pratos 

fundos, água, pimenta do reino ou 
orégano e detergente para fazer o 

experimento. 
1.Em um prato, coloque a água e 
explique para as crianças que ela 
representa o ar que respiramos. 

2. Em seguida, coloque a pimenta ou 
orégano, explicando que esse 

ingrediente representa o 
Coronavírus. 

3. Peça as crianças para mergulharem 
seu dedo nessa mistura e indague o 
que perceberam (seu dedinho ficará 

sujo). Explique que é assim que 
podemos contrair o vírus. 

 
4. Coloque o detergente no outro 
prato e peça para que as crianças 

lavem os dedos. 

 

 
BRINCANDO DE FAZER ARTE

 
Quem não gosta de pintar e 

desenhar? 
Mas a proposta hoje é diferente, 
prepare o ambiente em delicioso 
ateliê com folhas espalhadas pela 

casa presas nas paredes e embaixo 
da mesa ou cadeiras. A ideia é ter 
uma perspectiva diferente para 

usar a criatividade e oferecer uma 
gostosa experiência. 

Lembre-se de deixar o material ao 
alcance da criança para facilitar na 

brincadeira. Eles podem variar: 
pinceis, esponjas, rolinhos, 

canetinhas, giz e tudo que vocês 
puderem pensar juntos!

 

 
 
 
 
 

NAVÍRUS (COVID-19) 

Dia 5 

BRINCANDO DE FAZER ARTE 

Quem não gosta de pintar e 

Mas a proposta hoje é diferente, 
prepare o ambiente em delicioso 
ateliê com folhas espalhadas pela 

casa presas nas paredes e embaixo 
da mesa ou cadeiras. A ideia é ter 
uma perspectiva diferente para 

usar a criatividade e oferecer uma 
 

se de deixar o material ao 
alcance da criança para facilitar na 

brincadeira. Eles podem variar: 
pinceis, esponjas, rolinhos, 

canetinhas, giz e tudo que vocês 
puderem pensar juntos! 

 

 
BRINCADEIRA COM 
ARTE E NATUREZA 

Vamos fazer um passeio pelo quintal 
de casa para observar a natureza? 

Leve uma sacola ou pote para fazer 
uma coleção de folhas, sementes, 

galhos, cascas de árvores, de formas, 
texturas e tamanhos variados. 

 
COLEÇÃO DE TESOUROS 

 
De volta a casa, vamos observar, 
manusear, identificar, nomear e 

classificar todo o material coletado 
da natureza? 
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- Pronto, recheie com o seu ingrediente 
preferido (carne moída, frango desfiado 

ou queijo ou legumes), enrole e sirva! 
Obs.: Para as panquecas roxas é só 
substituir o espinafre por beterraba 

cozida. 
Fica uma delicia e saudável! 
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EDUCAÇÃO NÃO PARA! 
CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
5. Agora, peça que elas coloquem 
outra vez os dedos no prato com o 
tempero. Vejam o que acontece!!! 

 
 
 
 
 

 
Durante a experiência a criança fica 

surpresa ao descobrir que assim 
como o vírus, a pimenta ou orégano 

sai de suas mãos ao entrar em 
contato o detergente. Assim, você 

poderá explicar para as crianças que 
precisamos higienizar bem as mãos 
para que o vírus fique bem longe! 

Os cientistas dizem que a explicação 
para a experiência é que as 

moléculas da água se atraem 
causando uma tensão superficial. O 
Detergente consegue romper essa 
tensão, dessa forma as moléculas 

que estão mais distantes do 
detergente se atraem mais do que as 
que estão no centro e o resultado é o 

orégano caminhando junto com a 
água. 

 
https://go.hurb.com/magica-ensina-

criancas-a-se-protegerem-do-
coronavirus-e-video-viraliza/ 

NAVÍRUS (COVID-19) 

 
Frans Krajcberg, um artista que era 

polonês e brasileiro ao mesmo 
tempo, fazia arte com materiais 

tirados da natureza, até sua tinta era 
feita com pigmentos tirados da terra. 
Suas obras denunciavam a destruição 

da natureza e a invasão dos 
territórios indígenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quer conhecer mais sobre o artista 
Frans Krajcberg? A turma do Cocoricó 

conta a história dele no vídeo 
“Canção para o tio Frans” 

https://www.youtube.com/watch?v=
qQDQ_WKTQ_0 

 
Que tal criar suas próprias tintas com 
materiais naturais assim como fazia o 

Tio Frans? Peça a ajuda de um 
adulto. Assistam ao vídeo para saber 

como fazer. 
https://www.youtube.com/watch?v=

5wXb7yW87Qg&t=8s 
 


