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Bom aprendizado e bons estudos!!!!   
Esperamos que a família toda se divirta!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As orientações a seguir visam potencializar as habilidades dos estudantes com 

indicativos de Altas Habilidades/Superdotação de maneira a complementar 

e/ou suplementar seu desenvolvimento. Pesquise sobre as Fakes News 

veiculadas nas redes sociais citando-as e justificando como você identificou 

que estas notícias veiculadas não são verídicas. Suas justificativas. 

 

Produza um livro criando uma história que 

tenha como tema o Covid 19. Sua história 

pode vir acompanhada de desenhos ou 

simplesmente com texto. Atenção, pois a 

história deverá ser uma criação sua e não 

uma cópia. Poderá ser baseada em 

leituras a respeito do tema, notícias de 

jornais, fatos lidos na internet. Estas 

informações precisam ser verídicas, ou 

seja, com informações oficiais da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) ou 

do Ministério da Saúde.  

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A 

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

DO  1º AO 5º ANO PARA OS 

ALUNOS PÚBLICO ALVO DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2020    
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Crie uma história em quadrinhos, com desenhos e textos ou simplesmente com 

desenhos sobre a luta entre o Covid 19 e um possível herói que irá combate – 

ló. 

 

Invente um protótipo do monstro Covid 19 e crie 

também um protótipo de um herói que combaterá, 

em sua imaginação, este vilão. Atenção!  Estes 

protótipos poderão ser criados com massinha de 

modelar, biscuit, argila, gesso, papel mache, 

colando jornal na bola de soprar, usando lego, com 

fios ou de acordo com a sua imaginação e 

possibilidade. Você pode criar também uma 

maquete representando este combate ou o espaço 

que cada um ocupa. 

 

Faça uma pesquisa sobre a Covid 19 e posteriormente monte uma 

apresentação em Power Point a com texto e imagem para explicar o tema. 

 

Crie um jogo de tabuleiro usando materiais reciclados ou desenvolva um jogo 

utilizando as ferramentas do computador. Você pode também fazer um canal 

no YouTuber ou PodCast para divulgar e conscientizar as pessoas sobre tema 

Covid 19. 

 

Crie gráficos com dados estatísticos que mostrem a evolução do Covid 19 no 

país e no mundo. Você poderá utilizar dados positivos demonstrando os 

índices de curas ou negativos demonstrando a evolução da doença. 

 

Utilize os meios de comunicação, redes sociais, canal no YouTuber ou outros 

meios, para cantar músicas que falem de coisas positivas ou componha sua 

própria música para incentivar as pessoas a terem pensamentos positivos 

neste momento de isolamento social por causa do Covid 19. 
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SUGESTÃO COMPLEMENTAR DE 

APLICATIVO  

 

O VLibras é uma plataforma de código 

aberto, livre e gratuita, que traduz 

automaticamente conteúdos digitais em 

diversos suportes (textos, áudios e 

vídeos) para a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) através de tradução automática e uso de um Avatar 3D, 

tornando computadores, dispositivos móveis e websites acessíveis. O 

aplicativo é de fácil compreensão e está disponível para baixar gratuitamente 

nos Smatphones, tabletes e computadores.  

 

 

  


