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              Tema: Covid – 19 

 

Projeto: Conscientização e Prevenção é a Solução.  

 

Justificativa:  

A Pandemia tem causado muitas perdas de vida na sociedade, 

afetando o psicológico e o emocional das pessoas, provocando medo e 

insegurança. Diante disso faz se necessário ser trabalhado através de 

informações, formas de prevenção e conscientização de como prevenir 

diariamente contra o Covid - 19. Salientando que devemos manter a 

calma e conscientizar as pessoas a prevenir contra essa pandemia 

promovendo o isolamento social e prevenção contínua. 

 

 Objetivo Geral: 

 Conscientizar sobre as formas de prevenção do Covid – 19, incentivando a leitura, a escrita e 

oportunizando aos alunos envolvidos informações importantes para a prevenção e os cuidados 

que devemos ter. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Proporcionar aos alunos momentos descontraídos com aula no google meet, perguntas e 

respostas; 

 Incentivar a leitura de textos informativos sobre Covid-19; 

 Pesquisar com os pais de como é feito a prevenção no ambiente de trabalhos deles. 

 

Metodologia: 

 O trabalho será desenvolvido on - line devido a pandemia do Covid -19 

 Será desenvolvido com os alunos dos 5º anos A e B.  

 

Materiais:  

 Vídeos educativos; Panfleto; Cartilha; Livro digital. 

 

 

 



Desenvolvimento: Aula via google meet: 
 

1- Explanação sobre origem do vírus e disseminação entre as pessoas.  
 

2-  Covid - 19: Vídeo educativo: CORONAVIRUS e os 8 remédios da natureza.  
            https://youtu.be/y-g-wD0BIUQ 

 
3- Leitura de textos: 
 Liga anti coronavírus; 
 Tudo que você precisa saber sobre coronavírus.  
 Cartilha kids -  Coronavírus - Todos juntos contra o coronavírus 
 Livro coronavírus para crianças. 

 
4- Oficina: Gincana entre alunos – Perguntas e respostas. 

 Onde surgiu o coronavírus pela primeira vez? 
 Qual animal carrega consigo o coronavírus? 
 Na aula de hoje estamos estudando sobre qual tema? 
 Qual a forma correta de usar a máscara? 
 A higiene das mãos deve ser feita quando? 
 Ao chegar da rua o que devemos fazer como prevenção.  
 Cite 3 sintomas do coronavírus.  
 Devemos fazer a higiene do ambiente em que vivemos com qual produto? 
 Em sua opinião é importante fazer a prevenção o distanciamento social contra o Covid -19? 
 Tomar a vacina para Covid-19 é importante? Explique. 
 Qual o objetivo da aula realizada hoje? 
 Você gostou da aula? Explique. 

 
5- Atividades relacionadas ao tema: 
 Produção de texto;  
 Ilustração e outros. 
 Elaboração de frases e pelos alunos sobre o tema trabalhado: Conscientização e Prevenção é a 

Solução. Com motivação para aumentar a conscientização e incentivo a esperança de dias 
melhores em tempos de pandemia.  Todos Juntos contra o coronavírus. 

 
Acompanhamento: Supervisão Pedagógica. 

 
Avaliação: Será através da interação dos alunos, das respostas na gincana perguntas e 
respostas, das produções dos alunos e da participação da aula pelo google meet. 
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                                                                   Chamada para aula  

 
 

Aula pelo google meet 

 
 

 
                                                                Atividades de alguns alunos participantes. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


