Dicas para prevenção ao Coronavírus!

Fonte: Sanarmed (2019).

Na atual situação todos somos agentes de socialização de informações relacionadas
ao COVID-19.
A primeira grande dica é: se mantenha conectado aos meios oficiais de divulgações
de informações.
ACESSE diariamente o site de nossa Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina em: <http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/index.html>.

Além disso, sugerimos uma série de atividades para desenvolver junto das
crianças:
Mural "Eu posso ajudar":
O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas com sintomas leves (febre, tosse, falta de
ar etc.) fiquem em casa por 14 dias. Algumas pessoas, que fazem parte do grupo de risco, devem
evitar a circulação e contato social mesmo sem os sintomas. Trata-se de pessoas com mais de 60
anos, gestantes ou com doenças crônicas, por exemplo.
Fonte: Sanarmed (2019).
 Você já pensou nos desafios que as pessoas isoladas em
casa vão enfrentar? Elas terão com quem conversar ou se
sentirão sozinhas? Então, crie um mural indicando como
poderiam ajudá-las. As crianças podem, por exemplo, pensar
em telefonar todo dia para seus avós para conversar por um
tempo e não os deixar se sentindo solitários.
 O que mais podemos fazer???

Fonte: Pinterest (2020).

Fonte: Pinterest (2020).
Fonte: Pixnio (2020).

Experiência "O poder do sabão":
Pegue dois pratos. Em um deles, coloque água e orégano. No outro, água e sabão. Coloque
o dedo no prato com água e orégano. Como saiu seu dedo? Depois mergulhe este mesmo dedo no
prato com sabão. E agora, como ficou o dedo? Por fim, leve de novo este mesmo dedo para o prato
com orégano. Qual o resultado?

Discuta com as
crianças como a
experiência mostra
a importância de
lavar as mãos com
água e sabão.

Fonte: Pixabay (2020).

Cartazes de conscientização:
Produza com as crianças alguns cartazes com dicas de como enfrentar o Covid-19. Em
seguida, espalhe as produções pela casa, faça fotos, compartilhe-as nas redes sociais.
Sejamos agentes de combate ao vírus!

Fonte: PxHere (2020).

Um lembrete a qualquer hora:
As crianças poderão produzir pequenos cartazes para colarem próximos das pias das suas
casas com lembretes criativos sobre a importância de se lavar as mãos. As peças ficam ainda mais
bacanas se incluírem dicas de como fazer uma boa lavagem das mãos.

Criação de paródias: a partir de alguma música conhecida, estimula a produção de letras a
respeito do COVID-19.

Fonte: Domínio público (2020).

Símbolos do emoji:
Crie símbolos que representam os sintomas do vírus, inspirados nos emojis.

Efeito dominó:
Coloque as peças de dominó de forma enfileirada e depois derrube a da
ponta. Com essa dinâmica as crianças compreendem o efeito dominó que a gripe tem, no qual um
passa para o outro.

Fonte: flickr/Marco Verch (2020).

CLIQUE nos itens abaixo e acesse livros e joguinhos sobre prevenção ao coronavírus:


Livrinho Xô Coronavírus



Como lavar as mãos



Leiturinha e PlayKids: atividades sobre coronavírus



Livro Corona, o vírus



ESAG Kids: Diário de uma pipa em quarentena - semana #1

Agora que já aprendeu bastante sobre o coronavírus, compartilhe com as pessoas que estão
próximas a você os cuidados mais importantes que devemos ter!
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