
VOLTA 
ÀS AULAS
DA MARIA



Olá! Meu nome é Maria. Minhas
aulas presenciais voltaram.

Mas como o coronavírus
continua  por aí, eu preciso me

proteger. Você conhece o
Coronavírus?

Sim Não

Desenhe ao lado
e/ou escreva sobre

como é o
Coronavírus para

você.



Agora que você
compartilhou comigo

sobre quem é o
Coronavírus para você,
vamos relembrar um

pouco da história dele? 

O Coronavírus é um bichinho muito
malvado que apareceu no mundo em

2019 e que gosta de deixar as
pessoas doentes. Ele é muito esperto
e cria várias formas diferentes para

tentar nos machucar. 



Como agora as aulas voltaram a
ser na escola, é muito

importante que eu mantenha os
cuidados para conseguir me
proteger e proteger minha

família, você poderia me ajudar
nessa missão?  

Os cientistas criaram vacinas para
nos proteger do Coronavírus.

Porém, mesmo que elas sejam muito
importantes é preciso que a gente
mantenha outros cuidados, inclusive

na escola. Como usar máscara,
passar álcool em gel nas mãos e

manter o distanciamento dos
coleguinhas

Sim Não



Hora de montarmos o(a) personagem para ajudar a Maria!
Desenhe o rosto e escolha o cabelo e a roupa, pinte e recorte.



Agora que já escolhemos o
seu personagem, você poderia
me ajudar a arrumar a minha
mochila para o meu primeiro
dia de aula, e me ajudar a me
proteger do novo coronavírus

na escola?!
Não

Circule os objetos
que Maria não pode
esquecer de levar

para a escola.

Sim



Muito bem! Vocês estão de parabéns, é importante levar os
livros, os cadernos, o estojo para ter os instrumentos para

aprender muito na escola, e além disso, é muito importante os
cuidados com a higiene, por exemplo, usar o álcool em gel, pois

ele mata o coronavírus e deixas as nossas mãos limpinhas, sem
o vírus!!! 

 Ahh, e não podemos esquecer também de outra forma
MUITO importante de combater o vírus, você lembra qual é?

 
(  ) Escovar os dentes

(  ) Lavar as mãos
(  ) Comer de mãos sujas

 

Como agora as aulas voltaram a ser na
escola, é muito importante que eu

mantenha os cuidados para conseguir
me proteger e proteger minha família,
você poderia me ajudar nessa missão?  

Sim Não

Circule os objetos que Maria não pode
esquecer de levar para a escola.

Eu também aprendi que há
diversas formas de cumprimentar

nossos coleguinhas para tentar
manter o coronavírus longe. Você

conhece algumas?

Sim  Não



Que tal praticar
essas ?

Agora que já falamos sobre os cuidados
necessários, podemos aproveitar bastante a

escola, brincar, nos divertir e aprender
muito!



ATIVIDADES
1 - Ajude Maria a encontrar palavras que nos ajudam a entender a

história.

CORONAVÍRUS          CUIDADOS            ESCOLA         
 LAVAR AS MÃOS      ÁLCOOL EM GEL



2- Jogo dos 7 erros 



Muito bem! Vocês estão de parabéns, é importante levar os
livros, os cadernos, o estojo para ter os instrumentos para

aprender muito na escola, e além disso, é muito importante os
cuidados com a higiene, por exemplo, usar o álcool em gel, pois

ele mata o coronavírus e deixas as nossas mãos limpinhas, sem o
vírus!!! 

 

Ahh, e não podemos esquecer também de outra forma
MUITO importante de combater o vírus, você lembra qual é?

 
(  ) Escovar os dentes

(  ) Lavar as mãos
(  ) Comer de mãos sujas

 

GABARITO

2- Jogo dos 7 erros 1- Caça-palavras
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