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Plano de aula - Aula Prática - Coronavírus 
TEMA: Importância da higiene pessoal no tratamento de coronavírus 

TEMPO SUGERIDO: 1 aula de 45 minutos 

OBJETIVOS: 

• Entender a importância dos bons hábitos de higiene 
• Aprender como lavar as mãos corretamente 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

1. Prato 
2. Água  
3. Pimenta-do-reino moída 
4. Copo 
5. Detergente 

Se for possível, pia e água corrente para lavar as mãos, e álcool em gel 70%. 

DESENVOLVIMENTO: 

• Coloque a água no prato; 
• Coloque pimenta do reino moída sobre a água; 
• Explique para as crianças que a água representa nosso planeta e a pimenta-do-

reino representam os vírus; 
• Agora, coloque seu dedo dentro do prato e deixe quem também quiser colocar; 
• Mostre as crianças que seu dedo ficou com várias partículas de pimenta-do-reino 

grudadas; 
• Explique que vocês colocaram as mãos sem lavar e quando elas estão sujas 

acumulam várias coisas; 
• Agora coloque seu dedo no detergente, retire o excesso e peça que as crianças 

que colocaram o dedo na água anteriormente, façam o mesmo; 
• Coloquem o dedo novamente no prato e observem o que acontece; 
• Todas as partículas de pimenta-do-reino devem ser repelidas pelo detergente; 
• Aproveite esse momento para conversar com as crianças sobre como é 

importante o uso de sabão na lavagem das mãos; 
• Explique para as crianças o processo correto de lavagem das mãos: água 

corrente, sabão, esfregar bem por, pelo menos, 20 segundos. Sempre lembrando 
de lavar a palma e o dorso da mão, entre todos os dedos, ao redor do polegar, as 
unhas e os punhos. 

• Se for possível, essa é a hora de vocês lavarem as mãos juntos e passar álcool 
em gel 70% depois de limpas. 

AVALIAÇÃO: Ao final do processo, as crianças devem ser capazes de reconhecer que 
lavar as mãos pode evitar não só o coronavírus como muitas outras doenças. 

 


