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Prezados Pais e Responsáveis 

A Secretaria Municipal de Educação sugere a organização um material com objetivo de permitir que nossas crianças possam falar seus pensamentos,

sentimentos, ideias e atitudes, mesmo neste momento em precisam estar em casa em virtude da pandemia ocasionada pelo COVID – 19. Acreditamos na eficácia,

criatividade, solidariedade e compreensão de nossas crianças mesmo diante de situações tão complexas. Podemos criar uma relação com a participação de

adultos em que todos podem aprender e ensinar em situações adversas.

A proposta é que a criança e as pessoas que estão com elas durante esse período de isolamento social, criem vídeos onde possam falar de seus medos, receios,

dúvidas, suas ações de prevenção e seus saberes sobre o coronavírus. Essa interação de confiança e amizade se fortalecem a formação de sujeitos críticos,

conscientes e atuantes no mundo em que vivemos. Sugestões de atividades e interações entre familiares e nossas crianças serão encaminhadas semanalmente,

na perspectiva de mantê-las atuantes no processo pedagógico, que é importantíssimo para o seu desenvolvimento e aprendizagens.

A ideia é as crianças registrem suas opiniões, ideias, brincadeiras e conversas em vídeos que será uma ferramenta para a aprendizagem, além de coloca- la

nesse tempo histórico vivido por todos nós. Aproveitem para criar, use objetos de casa, luzes, sombras, tecidos, fantasias para tornar este momento mais

divertido e acolhedor. O vídeo produzido devem ser enviado para as Instituições Escolar da criança. O objetivo é construir um acervo de vídeos que serão

socializados em nossos diferentes canais de comunicação.

Equipe da Secretaria Municipal de Educação.



Olá queridos alunos!

Esse momento diferente que estamos vivendo de isolamento social por causa do coronavírus, para

evitarmos a transmissão da doença, que se propaga pelas vias respiratórias, boca, nariz e olhos e através

das mãos.... Por isso, devemos mantê-las limpas, lavar com sabão e água, usar álcool gel, evitando assim

nos contaminarmos e aos outros.

A necessidade de ficarmos em casa é para evitarmos esse contato físico com as pessoas, mais isso não nos

impede de nos relacionarmos com nossos amigos e parentes pelas redes sociais. Por isso vamos aproveitar

os meios tecnológicos para ver, conteúdos que tragam conhecimento e informações, para quando

voltarmos às aulas, estarmos bem informados sobre os acontecimentos.

Por favor, fiquem em casa e em logo estaremos de volta em nossas escolas ok?

Até mais ! Tchau!



ALUNOS DE 

PORECATU 

ESTUDANDO A 

PREVENÇÃO

Peça a um adulto para fazer a leitura do 

texto.



Vamos juntos conhecer melhor o CORONAVÍRUS,

tirar suas dúvidas e auxiliar na sua prevenção.

Você já ouviu falar do CORONAVÍRUS?

(  )  Sim.         (  )  Não.



Se você já ouviu falar, aponte a carinha que demonstra 

como você se sente quando escuta falar desse nome?

PREOCUPADO FELIZ TRISTE



O CORONAVÍRUS é um novo vírus de 

transmissão respiratória, como tantos 

outros que circulam entre nós. Mas para 

esse vírus ainda não há vacina, por isso 

é muito importante a prevenção..



.



PRESTE ATENÇÃO NESSA HISTÓRIA

OLÁ!

Sou um VÍRUS
primo da gripe e do resfriado....

Meu nome é Coronavirus. 





QUANDO VENHO DE VISITA.....TRAGO; 

.



POR ISSO VOCÊ TEM QUE SE CUIDAR.

.



USAR ÁLCOOL GEL E DEIXANDO SECAR .....

.

Evitando apertar as

mãos das pessoas.



VAMOS AGORA FAZER UM CAÇA PALAVRAS 

DE PREVENÇÃO.

 EM SEU CADERNO ESCREVA AS PALAVRAS QUE ENCONTRAR.





Os vírus são seres vivos que não 

conseguimos enxergar só com nossos 

olhos. Por este motivo é que 

precisamos cuidar muito de nossa 

higiene. Você consegue imaginar o

que acontece quando espirramos?



Clique no link a seguir e assista ao 

vídeo sobre o que

acontece quando espirramos ou 

tossimos e não

lavamos as mãos.

https://www.youtube.com/watch?v=defTJs6eO4A

https://www.youtube.com/watch?v=defTJs6eO4A


ESCREVA ( FALE)UMA FRASE SOBRE AS 

IMAGENS A SEGUIR:





APRENDEMOS....

 A forma correta de tossir ou espirrar, é utilizando um lenço de papel 

para tapar a boca e em seguida descartar esse lenço de papel.

 E quando não temos lenço de papel, o que fazemos?

 Veja a dica a seguir:



FORMAS DE TRANSMISSÃO:

PELO AR



FORMAS DE TRANSMISSÃO:

PELO CONTATO



PELA SUPERFÍCIE POR OBJETOS 

CONTAMINADOS:



Agora vamos aprender como lavar as 

mãos...

 https://www.youtube.com/watch?v=4iMSz9R4HdU

https://www.youtube.com/watch?v=4iMSz9R4HdU


Sem abraço, sem beijinho sem aperto de mão

Não é desprezo, é apenas proteção.....

Clique no link pra ouvir

essa música....



https://www.youtube.com/watch?v=H5DfCJA24aQ

https://www.youtube.com/watch?v=H5DfCJA24aQ


Hoje aprendemos muitas coisas sobre 

esse novo vírus.

Agora junto com um adulto faça um 

cartaz /desenho para sua família sobre 

o que você aprendeu .



VIMOS QUE VOCÊS JÁ SABEM COMO VAMOS VENCER ESSA 

BATALHA!

PORECATU, PRECISAMOS NOS UNIR!

JUNTOS SEREMOS INVENCÍVEIS!
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