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No dia 09/06/2021 nos foi proposto trabalhar o tema Pandemia com o objetivo 

específico de passar instruções aos alunos e familiares, realizando então abordagens com 

o intuito principal de achatar a curva ascendente na qual, o nosso município perpassa no 

momento atual e sem dúvidas conscientizar as pessoas do seu papel na proteção pessoal , 

bem como na proteção das demais pessoas da comunidade.  

Recebemos uma cartilha da Secretaria da Saúde: 

Todos juntos contra o coronavírus e pesquisando em outras 

fontes montamos a aula utilizando-se das ferramentas do 

PowerPoint, dos aplicativos Google Meet e liveworksheets, 

momentos também que utilizamos um jogo educativo disponível no site escola games.  

Iniciamos os trabalhos com saudações e conversas 

informais ouvindo as socializações da turma, comentando 

as dificuldades e vitórias por eles alcançadas. Em seguida 

lemos coletivamente o livro Gabriel contra o Coronavírus 

escrito por Luiz Gonzaga, o qual foi convertido também em vídeo e postado no grupo de 

sala de aula para que pudessem ouvir em outras ocasiões. 

Após a leitura e socialização foi explicado o conteúdo disponível no aplicativo, no 

qual conceitua alguns termos, esclarece quais os principais sintomas da doença, e sugere 

a prevenção por meio de diversas técnicas e materiais de higienização. Tais metodologias  

favoreceram a realização das atividades com maior autonomia e o feedback bem positivo. 

 
Link da aula: 

 

https://www.liveworksheet
s.com/3-yt176506by 
 

 

Link do jogo: 

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

https://www.liveworksheets.com/3-yt176506by
https://www.liveworksheets.com/3-yt176506by

