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TEMA: Todos Juntos contra o Coronavírus 
Público-Alvo: Ensino Fundamental - Anos Iniciais 
Equipe Responsável: Professoras Claudia Maria, Luzia Magna, Marlei Arruda, 
Coordenadora Pedagógica: Andreia Cristiane  
Diretora: Sueli. 
Supervisora de Ensino da SME: Marilisa Freitas Leão 
Coordenadora Geral: Marimilia Novelini 
 

Justificativa: 

Em tempos de #fiqueemcasa, muita coisa mudou em nosso dia a dia, como a rotina 

das crianças e dos adolescentes que precisam permanecer em casa por medidas de 

proteção à sua saúde e de redução da chance de se tornarem vetores do Covid-19 para 

suas famílias e comunidades. 

Contudo, as crianças e os adolescentes continuam com várias possibilidades de 

aprendizado, pois os espaços de convivência familiar podem favorecer diferentes formas 

de interação com o conhecimento, mesmo estando distantes de colegas e professores/as. 

A equipe da Secretaria Municipal de Educação de Iturama, selecionou e 

enviou para as Unidades de Ensino, a Cartilha Kids: Todos Juntos contra o 

Coronavírus e o folder 8 cuidados ao chegar em casa, para inspirar professores e   

famílias a disponibilizar às crianças e adolescentes alternativas de apoio à 

aprendizagem, favorecendo o vínculo com o conhecimento, ainda que estejam 

temporariamente distantes do ambiente escolar. 

Nesse sentido, cada turma desenvolveu as atividades propostas referente ao 

tema, de acordo com a turma. 

A equipe do 4º ano e 5º ano desenvolveram as seguintes atividades, 

objetivando: 

 Aprender sobre os métodos de prevenção ao Coronavírus; 

 Entender os meios de contágio do Coronavírus; 

 Entender a importância da vacinação, reconhecendo seus benefícios a curto, 

médio e longo prazo; 

 Perceber a importância do cientista e desenvolvimento da ciência para a e 

promoção da saúde pública; 

 Compreender a gravidade que o surgimento de novas epidemias pode trazer 

às populações atuais; 
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 Estimular o desenvolvimento da linguagem discriminação auditiva e 

percepção visual; 

 Participar de diferentes momentos de leitura; 

 Desenvolver a escuta atenta para a compreensão de textos; 

 Desenvolver o hábito de leitura; 

 Desenvolver e aprimorar a linguagem oral e escrita; 

 Ler diferentes tipos de contos, de forma autônoma ou com ajuda; 
 

Atividades: 

 Estudo da cartilha a Cartilha Kids: Todos Juntos contra o Coronavírus  

 Leitura do folder: 8 cuidados ao chegar em casa. 

 Vídeo: https://youtu.be/UIq14pUbgCg HISTÓRIA CONTADA: SUPER 

MÁSCARA - JANE PRADO 

 Livro: Gabriel contra o Coronavírus.  

 http://www.escolagames.com.br/livros/gabrielContraOCoronavirus/ 

 Jogo: Prevenção Coronavírus 

 http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/ 

 Leitura do Dicionário para entender a pandemia 

 Spot Campanha SES_MG CORONAVÍRUS 

  https://soundcloud.com/saudemg/spot-ses-coronavrus   

 Atividades Interativas  https://www.liveworksheets.com/yk1948705gd  - Anexo 

I 

 Conversa informal com os alunos durante toda semana buscando 

conscientizá-los sobre a importância da prevenção. 

 Encerramento do tema no sábado letivo com a palestra pelo meet com as 

Formandas e estagiárias Glenda e Arielli, conforme convite abaixo: (Fotos do 

evento -Anexo II) 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UIq14pUbgCg
http://www.escolagames.com.br/livros/gabrielContraOCoronavirus/
http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/
https://soundcloud.com/saudemg/spot-ses-coronavrus
https://www.liveworksheets.com/yk1948705gd
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Professora: _____________________________________________________________ 

Aluno: __________________________________________________________________ 

Assista ao vídeo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde o final do ano de 2019 um novo inimigo está ameaçando o mundo 

inteiro. Precisamos nos unir para combater esse vilão.  

Nosso grande vilão é um vírus de nome bem estranho: SARS-CoV-2. 

Seu nome popular é: novo coronavírus. Apesar de não ser visto a olho nu, 

é um ser que se reproduz e se se espalha muito rapidamente causando 

grandes estragos e muitas mortes. A doença causada por esse vilão é 

chamada de covid-19.  

Os principais sintomas da covid-19 são: 

Tosse seca, nariz entupido, falta do paladar e 

do olfato, dificuldade de respirar e muita febre. 

 
 

Hoje temos super-heróis e heroínas que atuam na linha de 

frente para combater esse inimigo. Eles lutam para ajudar na 

recuperação e na fabricação de remédios e vacinas para exterminar 

o vírus de uma vez por todas. Esses heróis são os cientistas, os 

médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e outras 

pessoas que trabalham na área da saúde. 

Contudo, nós podemos ajudar esses heróis e salvar muitas vidas 

utilizando algumas armas que funcionam como escudo, venenos 

poderosos no combate ao vírus e também algumas técnicas para 

fugir e se esconder deste inimigo.  
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Já sabemos que esse inimigo entra no nosso corpo pela boca ou pelo nariz, por isso 

devemos usar um escudo chamado máscara evitando que o ar 

cheio de vírus penetre o nosso corpo. 

  ATENÇÃO!!! Não se pode tocar na máscara, 

pois o vírus pode estar localizado no lado de fora. 

Quando for retirar, utilize o elástico e logo depois 

lave bem as mãos. 

 
Tem alguns produtos que funcionam como veneno eliminando o 

vírus: a água, o sabão e o álcool em gel. Então, lave as mãos várias 

vezes, antes de comer, ir ao banheiro, chegar em casa, brincar, etc. 

 
Uma das técnicas que ajudam a ficar longe do vírus é se 

esconder o máximo em nossas casas. Brincadeiras ou qualquer outra 

atividade somente online ou apenas com as pessoas que estão junto 

com você dentro de casa. 

 
Existem outras técnicas que te ajudam a fugir do vírus: Se for 

preciso sair de casa fique longe de aglomerações de pessoas. E 

quando retornar para casa alguns cuidados são imprescindíveis para 

se livrar de possíveis inimigos que te acompanharam. Veja alguns: 

 Retirar os calçados, deixando-os do lado de fora para serem higienizados. 

 Higienizar bem as mãos antes de tocar em qualquer objeto dentro de casa. 

 Lavar as roupas usando sabão em abundância e deixar de molho por uns minutos. 

 Tome banho o quanto antes. Se não for possível lave bem, mãos e rosto. 

 Usando luvas, higienize com água sanitária todas as embalagens que vem da rua. 

 Descarte as luvas no lixo e em seguida higienize bem as mãos. 

 Máscaras reutilizáveis: colocar de molho, depois lavar com água e sabão. 

 

Com essas armas e técnicas, vamos vencer o coronavírus e voltar ao normal. Mas 

não conseguimos derrotar o vírus sem a ajuda de heróis ou heroínas como você. 
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OS VÍRUS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Vamos pensar... 

Os vírus podem ser comparados a vírus do computador ou do celular 

porque são programas desenvolvidos para prejudicar o 

funcionamento das máquinas. Eles invadem o sistema (o ser vivo, 

um computador ou um                     celular), fazem cópias e se espalham para 

outros seres vivos ou eletrônicos, por meio de seres ou arquivos 

contaminados. 

Podemos dizer que os vírus que nos causam doenças agem da mesma forma 

que os vírus que invadem nossos computadores e celulares. 

 
2- Você consegue listar as semelhanças existentes entre os vírus de 

computadores e os  vírus que nos causam doenças? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a (radical grego privação, negação): 

acelulares (sem células). 
 

 

     Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 
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Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

 

 

 

 

 

1 (   )  O Coronavirus é contagioso. 

2 (   )  O vírus surgiu no Brasil. 

3 (   )  O vírus pode ser transmitido pelo espirro. 

4 (   )  As mãos devem ser lavadas apenas com água. 

5 (   )  Álcool em gel 70 graus ajuda a eliminar o vírus. 

6 (   )  Tosse não é sintoma do Coronavírus. 

7 (   )  Ao espirrar coloque o cotovelo na boca. 

8 (   )  Covid-19 é o nome da doença causada pelo Coronavírus. 

9 (   )  Já existe vacina para essa doença. 

10 (   )  O vírus circula apenas na China. 

11 (   ) O uso da máscara não nos protege do Coronavírus. 

12 (   ) Devemos evitar locais com aglomeração de pessoas. 
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b) Sobre qual assunto? 

 

c) Qual intenção/interesse pode estar por trás dessa notícia? 

 
 
d) Você considera que essa notícia falsa pode trazer algum tipo de 
problema para alguém? Por quê? 
 

Agora que você já sabe o que são Fake 

News e como identificá-las, responda: 

 

a) Você já viu, ouviu ou leu uma Fake 

News? 
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Vamos ver como estava a situação do Coronavírus em nosso município até o dia 26 de maio de 

2021? 

 

 

 

Agora que você já leu o boletim informativo com muita atenção                            e responda: 

                                                                                                                                     É só digitar as 
                                                  respostas! 

 
 
 

 

 

 
 

2.Quantas pessoas já morreram em decorrência da covid-19 em nosso município? 

 

 
 

 

3. No dia 26 de maio, Iturama teve quantos casos confirmados da doença? 
 

 
 

4. Você já teve Covid-19 ou conhece alguém em sua comunidade que foi contaminado? 

Quais sintomas tiveram? 

 

 

 
 

5. O que nós podemos fazer para diminuir a contaminação por Coronavírus em nosso 

município? 

1. Até a data de publicação desta noticia, quantas 

pessoas já foram contaminadas pelo Coronavírus 

no município de Iturama? 
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Anexo II 

FOTOS 
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Agradecimentos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


