


• O isolamento social  causado pela 
pandemia da COVID-19 tem mudado as 
rotinas das famílias, sobretudo das 
crianças, que precisam adaptar suas 
brincadeiras, estudar de forma remota, e 
restringir o contato com familiares, amigos 
e colegas de escola.  

• Uma boa conversa com as crianças pode 
ser mediada através de produções 
artísticas endereçadas à infância, como 
forma de auxiliá-las a viver essa nova 
experiência e a compreender o que está 
acontecendo no mundo.   

• Compartilhamos a seguir algumas dicas de 
materiais (vale lembrar: com qualidade e 
credibilidade no conteúdo!) que poderão 
ser úteis nestes tempos difíceis.  
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Livro digital organizado pelo Fórum Mineiro 
de Educação Infantil – FMEI e pelo Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Infâncias e Educação 
Infantil da Faculdade de Educação da UFMG 
– NEPEI/FaE/UFMG, e ilustrado por 11 
artistas brasileiros. A carta traz informações 
confiáveis e dialoga com a criança com 
sensibilidade, trazendo elementos do 
imaginário infantil, como a figura do herói, a 
fim de salientar a importância de todos 
fazermos nossa parte para combater a 
COVID-19.  
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https://ufmg.br/storage/3/5/6/7/35670128b05fc02fa8aa6c9db951573b_15861170289466_1339942412.pdf


Traduzido e publicado no Brasil pela Editora 
Brinque-Book, este livro digital interage com 
a criança através de perguntas que abordam 
questões científicas da pandemia e também  
sociais, destacando o protagonismo infantil 
em algumas ações.  
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https://pt.calameo.com/read/00529049673b69d522b28


Uma criação do ator Miguel Falabella e da 
ilustradora Suppa, o canal da Charlotte no 
YouTube traz a personagem e seus amigos 
contando o que estão fazendo durante a 
quarentena, dando dicas e reforçando os 
cuidados de prevenção. As crianças podem 
enviar vídeos em que narram episódios de 
seu dia a dia.   
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https://www.youtube.com/channel/UCFWRbF9D__H0_-ZQSgctNuA/featured


A contadora de histórias Flávia Scherner, 
mais conhecida pelas crianças como Fafá, 
conta histórias da literatura para a infância 
em seu canal no Youtube. Neste vídeo, ela 
conversa com as crianças sobre o coronavírus 
e as ensina a lavar as mãos corretamente.  
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https://www.youtube.com/watch?v=EytPOkn30Jw


• Não esconda da criança o que está se 
passando no mundo, mas procure 
tranquilizá-la e acolhê-la. 

• Aproveite para utilizar os materiais aqui 
sugeridos como um momento de partilha 
em família, no qual a criança possa tirar 
suas dúvidas e falar o que está sentindo. 

• Procure sempre fontes confiáveis, com 
bases científicas, e materiais que 
respeitem a inteligência e a sensibilidade 
da criança. 

• Mostre à criança que ela pode ajudar neste 
momento, tomando os devidos cuidados e 
colaborando com sua família. 
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Ilustrações da publicação “Cartas às meninas e aos meninos em tempos de COVID-19” devidamente creditadas.  


