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Prezados Pais e Responsáveis

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.



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!



O coronavírus faz parte de uma

grande família de vírus que pode

causar doenças que dificultam a

respiração nas pessoas.

Ele é altamente contagioso e se

espalha rapidamente.

Adaptado de saudeprefsp

O QUE É O NOVO

CORONAVÍRUS?



1 – Releia a frase e responda em seu caderno  às

questões:

“Ele é altamente contagioso e se espalha rapidamente.”

a) A quem se refere a palavra “ele”, destacada na

frase?

b) “Passar de uma pessoa para outra” é o mesmo que

ser:

VÍRUS são seres muito simples, que só

podem ser vistos com auxílio de um

aparelho chamado microscópio. Os vírus

são conhecidos, principalmente, por

causarem várias doenças.



Vamos ler uma notícia 

publicada no dia 15 de março?

Brasil vai de 121 para 200 casos de 

coronavírus neste domingo.

Só em São Paulo há 136 casos 

confirmados,segundo atualização do 

Ministério da  Saúde. A região Norte registrou 

seu primeiro caso.

exame.abril.com.br



1– Quantos casos de coronavírus já foram 

registrados no Brasil?

2– E em São Paulo ?

Qual estado possui maior

número de casos de

coronavírus, no dia 15 de

março de 2020: Rio de Janeiro

ou São Paulo?



Hoje 06/04/2020, já são 466 

casos de coronavírus

confirmados no estado do 

Paraná.



Escreva, no seu caderno, uma 

frase sobre o Corona Vírus e  

participe desse movimento 

pela saúde!



Faça um desenho no seu caderno que 
represente como podemos nos prevenir 
contra o coronavírus.

APROVEITE PRA COLORIR!



Cante a música abaixo no ritmo de 

“Parabéns pra você”.

Vamos expulsar o Coronavírus da nossa

cidade!

Ele veio de longe

Mas aqui não vai ficar 

Cada um faz sua parte 

Para o vírus acabar

Não vou compartilhar  Copo, 

talheres e batom. Cada um faz 

sua parte. Para o povo ficar bom  

Fora, Coronavírus
PROFESSORA INÁCIA ALVARENGA



O novo coronavírus

surgiu na China, no dia 

31 de dezembro de
2019.

Há quantos meses o 

novo coronavírus existe?
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Cubra a boca ou o nariz ao tossir ou espirrar.

Mantenha os ambientes bem ventilados.  

Higienize as mãos com álcool gel.

Não compartilhe objetos pessoais como copos, 
talheres e garrafas.

Mantenha-se hidratado.

Lave bem as mãos com água e sabão.

Evite aglomerações.



FIQUE EM CASA!   
LOGO TUDO ISSO VAI PASSAR! 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORECATU 
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