
APRENDER BRINCANDO 
 

AULA PÚBLICA 1 - TEM COVID NO BAIRRO SÃO JOSÉ? 
 

VÍDEO  Olha como eu fico incrível de máscara. 

LINK  Olha como eu fico incrível de máscara | Canal da Charlotte 

Como deveria ser neste tempo, Charlote também está enfrentando a pandemia de Covid 19 e 
precisa pensar e aprender a viver com isso. 

A personagem Charlotte tem 7 anos e usa óculos mágicos. Sua aventuras tratam do 
universo infantil, das alegrias, dos medos, dos desafios. Vale a pena se inscrever no canal e 
assistir junto com as crianças. Todos os vídeos são uma fofura. 

 

VÍDEO  Clip musical infantil sobre o Coronavírus 

LINK  CORONAVÍRUS VS. CIA LÚDICA 

Muitas coisas podemos aprender cantando. 
CIA. LÚDICA TV 
Companhia musical voltada para o público infantil sediada em Porto Alegre.  
“A Cia. Lúdica apresenta em seu canal, histórias, brincadeiras e músicas infantis. 
Um trabalho lúdico, criativo, de expressão e movimento, em que o sentimento de felicidade e 
emoção invade cada um de nós que executa, participa, interage, assiste ou acompanha 
nosso trabalho.” 

 

JOGO  Prevenção Coronavirus 

LINK  Prevenção Coronavírus 

Um jogo online. A criança pode jogar sozinha, mas se tiver alguém para conversar sobre as 
cartinhas é melhor.  

Jogo de memória com informações sobre como prevenir a doença. 

 

VÍDEO  Combate ao coronavírus - De Criança Para Criança 
LINK  Combate ao coronavírus - De Criança Para Criança 

Todo o vídeo é feito com desenhos infantis e depois animado. Todos os vídeos do canal são 
da mesma maneira. Neste vídeo a proposta é explicar sobre o vírus e o que fazer para se 
proteger. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wt_PFVxxMYo
https://www.youtube.com/watch?v=YB2DrUEQXik
http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=Ff3gAQ7E4vc


VÍDEO  Para Salvar o Mundo - A Turma do Seu Lobato 
LINK  Para Salvar o Mundo - A Turma do Seu Lobato 

Todo o vídeo é feito com desenhos infantis e depois animado. Todos os vídeos do canal são 
da mesma maneira. Este vídeo fala sobre nos unirmos e respeitarmos com atenção os 
cuidados para evitar a contaminação pelo COVID-19. 

 

VÍDEO  Experimento que incentiva crianças a lavarem as mãos 
LINK  Experimento   

O vídeo é uma proposta de experiência direcionada aos pais, para realizarem em casa com 
as crianças, ela estimula e mostra a importância de lavarem a mão. Os materiais são de 
fácil acesso e preparo. Ela pode ser realizada com a criança como uma mágica, deixando a 
brincadeira mais lúdica e divertida. 

 

VÍDEO  Carta às meninas e aos meninos em tempos de Covid-19 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=puri280nIl0 

Livro digital feito para as crianças, para explicar o que está acontecendo no mundo. Foi 
inspirado em um texto em espanhol e realizado pelo Fórum MIneiro de Educação Infantil. A 
história é narrada por Nô Figueiredo. 

Link do livro: 
http://www.cp2.g12.br/blog/tijuca1/files/2020/04/Carta-a%CC%80s-meninas-e-aos-menino
s-em-tempos-de-COVID-19-.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a7tvNN12kLs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6gKg-YB42xA
https://www.youtube.com/watch?v=puri280nIl0
http://www.cp2.g12.br/blog/tijuca1/files/2020/04/Carta-a%CC%80s-meninas-e-aos-meninos-em-tempos-de-COVID-19-.pdf
http://www.cp2.g12.br/blog/tijuca1/files/2020/04/Carta-a%CC%80s-meninas-e-aos-meninos-em-tempos-de-COVID-19-.pdf

