
UMA 
HISTÓRIA EM QUADRINHOS

SOBRE COMO CUIDAR
 DA NOSSA SAÚDE.

CARTILHA PARA CRIANÇAS:



     A COVID-19, provocada pelo novo coronavírus, mudou os

comportamentos de pessoas de todas as idades e talvez esteja

sendo difícil para as crianças lidarem com essa situação (aulas

em casa, pouco espaço para brincar e saudades dos amiguinhos).

Saiba que você mãe, pai, professores, ou que possuem contato

com crianças também podem ajudar.

     

        As crianças precisam se exercitar para que não desenvolvam

ansiedade ou estresse devido ao distanciamento social e para

que mantenham um sistema imunológico saudável. Algumas

atividades infantis podem ser adaptadas para o ambiente da

casa: pular corda, pequenos circuitos (rolar, rastejar, saltar sobre

obstáculos, equilibrar, arremessar), jogos divertidos improvisados

no ambiente de casa (amarelinha, queimada, pega-pega,

esconde-esconde, entre outros).

      

          A atividade precisa ser divertida e de acordo com a idade e

o gosto das crianças. Aproveite a criatividade infantil e peça para

ela te ajudar a criar novas brincadeiras. Procure estimular as

crianças para evitar que fiquem muito tempo na frente da

televisão, computador, videogame e atividades sedentárias em

geral.

      

          Assim, essa cartilha objetiva ajudar as crianças a lidarem

melhor com esse momento de distanciamento social e de

pandemia. Além disso, pode ajudar os pais/responsáveis,

considerando que as crianças poderão ficar mais tranquilas e

entretidas.

APRESENTAÇÃO AOS CUIDADORES:





















VÍDEOS:
Aqui algumas dicas de vídeos que você pode colocar no

celular da mamãe ou do papai e fazer junto:

EXERCÍCIOS:
https://www.youtube.com/watch?v=KFN889UQ9no
https://www.youtube.com/watch?v=IJNoOMmU6PQ
https://www.youtube.com/watch?v=QE1pI3E77Nk
Inglês:
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk

CANAL DE EXERCÍCIOS:
https://www.youtube.com/user/furlanz1

https://www.youtube.com/user/furlanz1


Yoga:
https://www.youtube.com/watch?v=jfr4T0Zimbc
https://www.youtube.com/watch?v=5RfWgMJ6dcw
https://www.youtube.com/watch?v=A-cPRTGU5XM

Canal de Yoga para Crianças:
https://www.youtube.com/channel/UCcIV0g5pjsNNBURkhCt5xKA

Dança:
https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=-9-WJ6Pd4OE
https://www.youtube.com/watch?v=Rqjt2Myn918
https://www.youtube.com/watch?v=43pgc7v6_2o

https://www.youtube.com/watch?v=rNb53djljkw

Tutoriais:
https://www.youtube.com/watch?v=EI6r_REwH-c

Tutorial- Hip Hop:

https://www.youtube.com/watch?v=W8NsE5E8_iQ

https://www.youtube.com/watch?v=cqpO50mVkbk
Zumba:
https://www.youtube.com/watch?v=2Cossk7gIaQ
https://www.youtube.com/watch?
v=jclI_GJyvaU&list=PLMTahz_7NHYuJgbl21HFji-W
zh9c5qIS4

Prof. Homem:
https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI

Mundo da Menina- Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=w6J4D22QnRY

Sem Crianças no Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Bla98LPpJT8

Inglês:
https://www.youtube.com/channel/UCcdwLMPsaU2e
zNSJU1nFoBQ

Inglês- Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=ktRQ1h3hD-g

https://www.youtube.com/watch?v=W8NsE5E8_iQ
https://www.youtube.com/watch?v=jclI_GJyvaU&list=PLMTahz_7NHYuJgbl21HFji-W+zh9c5qIS4
https://www.youtube.com/watch?v=jclI_GJyvaU&list=PLMTahz_7NHYuJgbl21HFji-W+zh9c5qIS4
https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
https://www.youtube.com/watch?v=Bla98LPpJT8


CANAL DE DANÇA:
https://www.youtube.com/channel/UC2VjS4B4YBTH00TE-
SMD_aw
https://www.youtube.com/channel/UCNK0Fxz8VWuP3nY4INPs
pQQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCrRCYfAdzBO3ViaOse
B9dJw
https://www.youtube.com/channel/UCd6XQZNNRc5ciL2bu
MKj2WQ

JOGOS DE MÃOS:
https://www.youtube.com/watch?v=V1JovlUHHd0

RECEITAS PARA FAZER COM AS CRIANÇAS:
Torta colorida de legumes:
https://www.youtube.com/watch?v=Qm4TJmXNWwo

Pão de Queijo:
https://www.youtube.com/watch?v=od42l44w7XQ

10 lanchinhos nutritivos:
https://www.youtube.com/watch?v=yO7le0D_wgg

Lanchinhos favoritos das crianças:
https://www.youtube.com/watch?v=e-d8we5gs8A
Comida Divertida:
https://www.youtube.com/watch?v=_tBpUbOhuNA
Sanduíche Divertido:

https://www.youtube.com/watch?v=sciTzm4c1vw

CANTIGAS DE NINAR:
https://www.youtube.com/watch?v=IUQk5MVV314
https://www.youtube.com/watch?v=SsrcRViCrQY

https://www.youtube.com/channel/UCNK0Fxz8VWuP3nY4INPspQQ/featured
https://www.youtube.com/watch?v=V1JovlUHHd0
https://www.youtube.com/watch?v=Qm4TJmXNWwo
https://www.youtube.com/watch?v=od42l44w7XQ


MÚSICAS INSTRUMENTAIS PARA DORMIR:
https://www.youtube.com/watch?v=J9oXn9wBxME
https://www.youtube.com/watch?v=bz_R5U5qw-g
https://www.youtube.com/watch?v=pWjmpSD-ph0

CANAL COM MÚSICAS PARA AJUDAR A DORMIR:

Baby relax channel em Português:
https://www.youtube.com/channel/UCo57D4U4S0Y39FAjD
6VFSbg

Cassio Toledo:
https://www.youtube.com/user/mudub

CANAL COM MÚSICAS INFANTIS:
Leãozinho Voador:
https://www.youtube.com/channel/UCphYY8sRngsE4QDjD
fd6zcA

CANAIS PARA OS CUIDADORES:
https://www.youtube.com/channel/UC8CEwn2efW6pPuN5
6ydWq7Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UCluihfX82z2uFvP2sH_I
Zxw

https://www.youtube.com/user/mudub


FILMES:

Território do Brincar;

Muito Além do Peso;

Divertidamente;

LIVROS:

Souza, Fernanda. Mão no pé, mão na mão, mão na testa,

mão no chão: processos criativos e de aprendizagem

musical presentes nos jogos de mãos infantis.                          

Curitiba: edição do autor, 2018, 200 p.

Mariana Lopes de Brito. Receitas Mágicas Para Crianças

Espertas. 

Thanise Stein Narciso, Jessica Batista Minho. Tudo

Depende de Como se Vê.
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