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Título da atividade: Superpoderes em ação. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras (EI02CG01); 

 Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo (EI02CG04); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Resumo:  

Através da contação da história “O vírus malvadão e as crianças poderosas” de Daniel 

Cavalcante Campos, as crianças irão descobrir seus poderes no combate ao Covid 19, 

bem como de outras várias bactérias que causam doenças, e colocá-los em prática junto 

aos familiares com a utilização de um acessório muito importante, uma capa que os 

heróis e heroínas usam, poderão salvar o dia. 

 

Preparação 

Materiais: 

A utilização de um tecido que possa ser utilizado como capa é indispensável para 

garantir a imaginação e diversão no momento da história que será contada pelo adulto 

por meio de uma ferramenta virtual, TV ou celular. 

 

Espaços:  

O ambiente para a contação da história precisa ser aconchegante para acolher toda a 

família, sendo assim, indicam-se a sala ou o quarto. E para a reprodução das atitudes de 

higiene citadas na história, será necessário a utilização do banheiro. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Tempo sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança aceita utilizar a capa e entrar na brincadeira demonstrando interesse por ser 

um herói ou heroína. Esteja atento à maneira que ela interage durante a contação da 

história e na expressão utilizada para demonstrar sua compreensão do assunto abordado, 

por meio da linguagem oral, facial ou corporal. É muito importante perceber se seu (a) 

filho (a) compreende a necessidade e desenvolveu autonomia para tomar alguns 

cuidados quanto à higiene pessoal.  

 

O que fazer durante?  

Se possível, vista uma capa em você e depois convide a criança a fazer o mesmo 

propondo a contação da história. No decorrer da atividade, faça perguntas como: Você é 

corajoso para enfrentar esse vírus? ou Você consegue lavar as mãos com sabonete?, 

lembrando atitudes diárias de higiene necessárias e enfatizando como é especial que a 

criança se disponha a executá-las.  

Vale ressaltar que o exemplo é o maior estimulador, sendo assim, assuma uma postura 

carinhosa e encorajadora, afirmando que confia nas capacidades de seu (a) filho (a). 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Livro: https://ondacultural.wixsite.com/livro 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 


