


Uma intervenção teatral informativa e direcionada aos 
pequenos.

A disseminação do novo Coronavírus tem sido assunto recorrente no Brasil,  em 

Com isso, aumentaram também as fake news, os boatos e as informações exageradas 
sobre o vírus, o que pode causar pânico não só entre adultos, mas nas crianças. Os 
especialistas recomendam evitar alardes desnecessários e reforçar os ensinamentos de 
prevenção às doenças respiratórias, com dicas lúdicas sobre hábitos de higiene. Nesta 
intervenção teatral de 40 minutos, as personagens da Turma da Ação esclarecem 

as crianças de forma lúdica, somente o que é necessário fazer em qualquer situação 
envolvendo o Coronavírus. 



Não alarme os pequenos

O coronavírus é uma doença respiratória e, 
para evitá-la, é preciso tomar os mesmos 
cuidados que deveríamos adotar com a 
gripe, por exemplo. Não há motivo para 
pânico quando os cuidados de higiene 
são adotados. Não é necessário ressaltar o 
número de mortes porque pode criar uma 
percepção de risco maior do que é de fato.

A Turma da Ação propõe algumas 
atividades que ajudam os pequenos 
entenderem os hábitos de higiêne. São 
brincadeiras lúdicas que mostram a forma 
correta de lavar as mãos.

Higienização de forma lúdica:

• Teste do guache com olhos vendados;
• Lavar as mãos cantando parabéns;
• Prova da beterraba.

Cartilha das boas práticas:

crianças receberão uma
cartilha, contendo as
boas práticas com
relação ao COVID 19.

Além dos cuidados com a própria higiêne, 
os pequenos irão aprender quais cuidados 
devem ter em casa, tais como:

• Deixar os ambientes arejados e ventilados;
• Higienizar computadores e celulares;
• E Informar as boas práticas para a Mamãe e 
o Papai.

Assuntos abordados: 
Como explicar a doença?
Estou espirrando. O que fazer?
E se o coleguinha tem os sintomas?
Sinais, diagnóstico precoce e a importância 
de começar o tratamento o mais rápido 
possível.

Doutor Kids é um programa que aborda as principais 
doenças que atingem os nossos pequenos. 
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