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Apresentação 

 

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou a Doença do Coronavírus de 2019 (Covid-19, 

na sigla em inglês) como uma emergência global, recomendando aos 

governos adotarem normas de isolamento social, restrição de viagens 

e quarentena, em busca do achatamento da curva de transmissão do 

vírus. O surto se espalhou globalmente tendo grande impacto na 

saúde mental e em geral da população, assim como na economia de 

países. 

 

 
A Covid-19 é uma infecção causada por um vírus – o 

Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Severa 2 (SARS-CoV-2, 

na sigla em inglês), a qual gerou uma pandemia que teve início em 

dezembro de 2019 em Wuhan, China. O SARS-CoV-2 é um vírus de 
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RNA de fita simples pertencente à família Coronaviridae. O vírus tem 

projeções em sua superfície dando uma aparência semelhante a uma 

coroa quando observado pela microscopia eletrônica, por isso é 

chamado de Coronavírus (corona em latim significa coroa). 

O vírus é transmitido por inalação ou contato com gotículas 

infectadas e tem um período de incubação que varia de 2 a 14 dias. Os 

sintomas geralmente são tosse, febre, garganta inflamada, fadiga, 

perda de olfato e paladar e pode evoluir para pneumonia e Síndrome 

Respiratória Aguda Severa, em casos mais graves da doença. Ainda 

em estudo, o vírus também pode estar relacionado com outros 

agravos e sequelas em pacientes graves. 

Devido a pandemia, ao mesmo tempo em que “explode” uma 

grande novidade em torno do surgimento de um novo vírus de 

impacto mundial, escolas foram fechadas e as aulas foram suspensas. 

Neste contexto, este livro tem como objetivo guiar professores de 

disciplinas básicas do ensino médio na elaboração de aulas e 

atividades para trabalhar aspectos do Coronavírus e em que áreas a 

pandemia tem tido impacto. Os capítulos foram divididos para cada 

matéria básica com o propósito de abordar o Coronavírus de forma 

interdisciplinar, ao mesmo tempo em que propõe temas e atividades 

para serem trabalhadas em sala de aula. 
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Português 
 

Morgana Geíza N. L. Fernandes 

 
 

Com o advento da pandemia do Coronavírus e seu impacto na 

sociedade, ampliou-se a necessidade de repensar os diversos aspectos 

relacionados ao ensino formal de língua portuguesa. Não apenas os pertinentes 

à adaptação e criação de material didático para aulas síncronas e assíncronas, 

mas também os que dizem respeito aos objetivos de uma educação crítica, 

transformadora e que busque formar cidadãos conscientes do seu papel - 

especialmente na atual conjuntura. 

Embora o português não atue 

diretamente no combate ao vírus, 

sabe-se que é por meio da 

língua/linguagem que as relações 

humanas acontecem, o que permite 

que as aulas sejam importante 

ferramenta de combate a grandes 

agravantes da pandemia do 

Coronavírus: a desinformação e as 

“fake news” (em português: notícias 

falsas). 

Para tanto, alguns métodos, técnicas e abordagens de ensino podem 

ser utilizados com o intuito de motivar o engajamento de estudantes. Assim, 

objetiva-se, com este capítulo, fornecer algumas orientações e sugestões para 

professoras e professores de português referentes ao tema “Coronavírus em 

Capítulo 1 
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sala de aula de língua portuguesa”, de modo que o ensino da língua materna 

possa colaborar com o combate à doença. 

 
Multimodalidade no ensino de língua: utilizando as “fake News” 

como objeto de estudo em sala de aula 

 
Antes mesmo de a Covid-19 tornar-se uma pandemia, o 

compartilhamento de notícias falsas sobre o coronavírus tomou proporções 

que impactaram sobremaneira a sociedade. Essas notícias, também conhecidas 

por “fake News’, configuram um excelente material de estudo em sala de aula 

pois, por meio delas, professoras/es podem realizar os mais diversos exercícios 

de interpretação e compreensão de texto, análise morfossintática e produção 

textual, explorando as capacidades de reflexão das/os estudantes sobre a 

língua em uso. Exercícios que valorizam a curiosidade e a pesquisa são cruciais 

para a formação do senso crítico dos estudantes a respeito do tema, sendo que 

as fontes de materiais multimodais, ou seja, que apresentam uma conjunção de 

recursos semióticos, é ampla, tanto no que diz respeito às notícias falsas em si 

quanto nas refutações disponibilizadas para combatê-las. 

Sugestão de Atividades 

 
O que é Fake News?/ Jogo de adivinhação/Estrutura sintagmática da 

língua portuguesa/Escrita de conto distópico. 

Objetivos 

 
Compreender o que são “fake News” e como reconhecê-las, 

identificando artifícios que facilitam sua disseminação; analisar os elementos e 

linguagens que compõem essas notícias; compreender a estrutura sintagmática 

mais usada em português; incentivar o protagonismo na escrita de um texto 

sobre o tema. 
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Competências a serem trabalhadas, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) 

Analisar e interpretar no contexto de interlocução; reconhecer 

recursos expressivos das linguagens utilizadas; analisar etalinguisticamente. 

Recursos necessários 

 
Notícias verdadeiras e falsas sobre o coronavírus de variadas origens: 

veiculadas em sites, redes sociais e aplicativos de mensagem. Equipamento com 

acesso à internet: celular ou computador. 

Roteiro 

 
A primeira etapa principia-se com o/a educador/a perguntando aos 

alunos e alunas sobre boatos que eles já ouviram sobre si mesmos ou sobre 

algum outro tema. O objetivo é mostrar que as notícias falsas não são algo novo 

na sociedade. Posto isso, inicia-se a discussão sobre o que são as “fake News” e 

por que, atualmente, elas têm se espalhado com maior velocidade; espera-se 

que as/os estudantes mencionem o uso de tecnologias e falta de checagem das 

informações recebidas, entre outros fatores. Essa discussão será estímulo para 

um jogo de adivinhação, para o qual o/a educador/a deve ter preparado, 

previamente, fichas com as notícias verdadeiras e falsas sobre a Covid-19 e o 

Coronavírus, as quais serão analisadas pelas/os estudantes com o intuito de 

que eles “adivinhem” quais notícias são verdadeiras e quais são falsas. Aqui, há 

o processo de ludificação de um exercício bem simples. Podem-se atribuir 

pontuações variadas, dividi-los em equipes, aumentar os níveis de dificuldade. 

O importante é que eles busquem elementos que possam ajudá-los na 

identificação. Por exemplo: correntes falsas em redes sociais e aplicativos de 

conversa costumam apresentar muitas inadequações gramaticais com relação 
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à norma considerada padrão. Os alunos conseguem perceber isso? Quais outros 

elementos devem ser analisados para descobrir a veracidade de algo? As 

imagens que acompanham o texto escrito são verdadeiras e/ou condizentes 

com ele? No caso de exercícios destinados a alunos sem acesso à internet, pode- 

se fazer uma adaptação: que tal enviar o jogo já com as respostas para que esse 

estudante jogue em família? Posteriormente, pode-se escrever um texto 

relatando a experiência. 

Para a segunda etapa, o/a educador/a buscará solidificar os 

conhecimentos das/dos alunas/os sobre os termos da oração e o lugar que cada 

um deles preferencialmente ocupa. A/o docente pode convidar as/os 

estudantes a identificar, nos textos apresentados, a presença do padrão 

sintagmático mais básico no português: S-V-C (sujeito-verbo-complemento), 

exercício o qual fortalecerá o conhecimento sobre as estruturas do português. 

A ideia é utilizar, conforme sugerido por Pilati (2017), materiais concretos no 

ensino dessa estrutura. Recomenda-se o seguinte: construir uma tabela como 

a ilustrada abaixo (Tabela 1 e 2), apresentada em um nível ainda básico, sem 

termos deslocados, por exemplo, e, a partir dela, proceder com a análise dos 

sintagmas. 

 
Tabela 1: Termos da oração na ordem sintagmática mais utilizada no 

português 

 
 

 

Sujeito 

 

Verbo 

 

Complemento 
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Segundo Pilati (2017, p. 109), “a ideia é que os estudantes utilizem 

material reciclável para apresentar as estruturas sintagmáticas, as seleções 

argumentais e as relações entre os elementos da oração, a fim de testar 

conceitos e avaliar os efeitos de sentido decorrentes da seleção desses 

argumentos.”. Acrescenta-se a possibilidade de utilizar, também, material 

virtual no exercício. Veja o modelo a seguir: “Esta notícia é falsa.” 

 

Deve-se realizar a análise adequada dos termos para preencher a 

tabela: 
 

 

Tabela 2: Exemplificação de uso da tabela 
 
 
 

 

Sujeito 

 

Verbo 

 

Complemento 

Esta notícia é falsa 

 

É conveniente observar a ordem dos elementos na oração e perceber, 

a título de exemplo, que a posição ocupada pelo sujeito pode ser muito 

elucidativa no que diz respeito às intenções do texto lido e de seus autores. 

A terceira etapa é iniciada apresentando-se o conceito de distopia a 

partir de obras juvenis famosas, desde filmes sobre robôs em planetas repletos 

de lixo até séries de livros que retratam a vida de jovens em locais com recursos 

escassos e lutas por sobrevivência. É possível trabalhar com resumos e 

resenhas dessas obras ou apenas com o conceito de distopia. O fundamental é 

que as/os estudantes compreendam que, nelas, ações irresponsáveis no 

passado levaram a um futuro cheio de privações e opressões. Baseando-se 

nessas informações, deve-se solicitar que escolham uma das notícias falsas 
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apresentadas na primeira etapa e, utilizando-se dela como inspiração, 

escrevam um texto distópico que esteja relacionado às ações no período 

pandêmico. O trabalho pode ser em formato de carta, endereçada a pessoas no 

passado ou em um futuro longínquo; ou a história pode situar-se em diversos 

locais na linha do tempo, sendo muitos os gêneros textuais e personagens que 

podem ser explorados na escrita. 

As três etapas possibilitam avaliações variadas, as quais podem ser 

reunidas em portfólios ao fim do percurso didático, possibilitando aos 

estudantes o acompanhamento de seu desenvolvimento ao longo do período. 
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Matemática 
 

Marlene Gorete de Araújo 

 

A pandemia da COVID-19, que impacta bruscamente a saúde e a 

economia mundial, pode ser entendida por meio da Modelagem Matemática e 

dos diferentes modelos matemáticos. Segundo Burak (1992, p. 62), a 

Modelagem Matemática busca: “estabelecer um paralelo para tentar explicar, 

matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, 

ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões”. Desse modo, entende-se que 

o objetivo da Modelagem Matemática é descrever, compreender e prever, por 

meio de modelos matemáticos, ou de forma aproximada, os fenômenos do 

cotidiano. 

O desenvolvimento das epidemias e pandemias se dão por meio de 

um crescimento exponencial, ou seja, no início da doença, os números de casos 

crescem rapidamente, onde pessoas estão expostas ao vírus. Diante disso, uma 

das possíveis formas de modelar a evolução da pandemia da COVID-19 é por 

meio da utilização do conceito de Função Exponencial ou Progressão 

Geométrica, uma vez que ambas apresentam grandezas que crescem 

rapidamente. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sugere, como uma de suas 

competências, que o aluno utilize conceitos, procedimentos matemáticos e 

estratégias, dos diversos campos do conhecimento da Matemática “para 

interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, 

analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções 

Capítulo 2 
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propostas, de modo a construir argumentação consistente” (BRASIL, 2018, p. 

523). 

Por meio dos modelos matemáticos, surgem os gráficos, que são 

facilitadores no entendimento dos dados, apresentando-os de forma sucinta e 

objetiva. Uma das habilidades proposta pelo Novo Ensino Médio é, conforme 

posto na BNCC, “analisar gráficos e métodos de amostragem de pesquisas 

estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de 

comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam 

induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas” 

(BRASIL, 2018, p. 525). 

De acordo com Ainley (2008), a leitura e interpretação correta dos 

gráficos depende da mobilização dos conhecimentos matemáticos, bem como 

dos conhecimentos do cotidiano, relacionando-os de modo a produzir e 

argumentar sobre os dados. Desse modo, os conceitos de porcentagem e regra 

de três são fundamentais, em diversas situações, para a boa leitura e 

interpretação dos dados numéricos apresentados em um gráfico. 
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Sugestão de atividades 

 

 
Função Exponencial e Progressão Geométrica (GP) 

 

 
A atividade consiste em selecionar alguns dados sobre números de 

casos confirmados, recuperados e óbitos da COVID-19 e tentar modelar esses 

dados a fim de descobrir uma Função Exponencial e/ou uma Progressão 

Geométrica que melhor descreva os dados escolhidos e com isso, fazer com que 

o aluno consiga modelar, matematicamente, essa situação do cotidiano. Como 

sugestão, o número de óbitos confirmados na Região Nordeste até os dias 14 e 

18 de junho de 2020 (Tabela 3) podem ser utilizados uma vez que atingem, 

nitidamente, o objetivo da atividade. Além dos dados nacionais, é importante 

que o professor trabalhe também com os dados locais, da sua região, estado e 

cidade, para que o aluno possa ter uma visão de ambas as partes. 

 

Tabela 3: Número de óbitos confirmados pelo coronavírus até os dias 

14 e 18 de junho de 2020 na Região Nordeste. 

 

 

DIA NÚMERO DE ÓBITOS 

14/06/2020 13.889 

15/06/2020 14.232 

16/06/2020 14.553 

17/06/2020 14.956 

18/06/2020 15.320 

 
Fonte: Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) 
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Porcentagem por meio da leitura e interpretação de gráficos 

 
A atividade proposta sobre Porcentagem consiste em, por meio da 

leitura e interpretação dos gráficos divulgados pelos órgãos governamentais e 

pela imprensa, compreender a porcentagem de infectados pela COVID-19 no 

Brasil. A porcentagem por região, estado e município também pode ser 

calculada para que o aluno tenha uma ideia de quantos por cento a população 

da sua região, estado e município foi contaminada por esta pandemia. 

Regra de Três Simples 

Na atividade sobre Regra de Três Simples, assunto este visto 

tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio, o professor 

poderá propor aos alunos uma reflexão maior sobre os dados 

divulgados diariamente pelos órgãos governamentais, por meio de 

gráficos e tabelas, acerca dos números de casos confirmados e óbitos 

ao longo das vinte e quatro horas de um dia. O professor poderá 

sugerir aos alunos que expressem e descubram, por meio de regra de 

três, o número de casos confirmados e número de óbitos ao longo de 

uma hora e/ou um minuto de um determinado dia. Por exemplo, ao 

longo do dia 29 de julho de 2020, morreram 1595 pessoas (GitHub). 

Isto significa que em uma hora morreram 66 pessoas, o que por sua 

vez significa que uma pessoa morreu, em média a cada 54,5 segundos, 

vítimas da COVID-19. Além disso, o professor poderá sugerir também 

que os alunos descubram a cada quantos segundos, em média, uma 

pessoa chegou a falecer, em um determinado dia devido à COVID-19. 

Ainda sobre Regra de Três Simples, o professor poderá mediar uma 

reflexão acerca do número de óbitos ocorridos ao longo do ano por diversos 
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fatores e chegar à conclusão de que a COVID-19 matou muito mais do que, por 

exemplo, acidentes de trânsitos, assassinatos, doenças respiratórias ou o 

câncer. 
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História 
 

Thiago Gomes Sales 
 

Pandemia e globalização: o surgimento de um novo paradigma 

imunológico 

Uma doença como a Covid-19 só ganha importância para a sociedade 

quando se produz consenso quanto aos riscos da afecção para a saúde dos 

indivíduos, pois, como afirma Schwarcz 

(2020, p. 9), socialmente “uma doença só 

existe quando se concorda que ela existe”. 

Isto posto, ações educativas de diversas 

ordens – dentre elas a abordagem do tema 

em sala de aula – devem ser estruturadas de 

modo a promover medidas preventivas que 

tenham o poder de frear a proliferação da 

doença, bem como viabilizar o 

entendimento do problema como um todo, 

levando em conta as conexões entre os 

aspectos físicos, químicos e biológicos da 

doença e as implicações da pandemia como 

evento social e histórico. 

Dito isto, o presente texto tem por objetivo propor uma abordagem 

escolar interdisciplinar que possibilite aos estudantes pensar a velocidade da 

propagação da Covid-19 no mundo para além dos paradigmas biológicos 

referentes às taxas de contágio do vírus ao estabelecer um paralelo entre o 

Capítulo 3 
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fenômeno da globalização e a rápida disseminação de novas doenças em escala 

global. Além disso, buscou-se refletir brevemente sobre as consequências 

político-sociais desse processo. 

É impossível elaborar qualquer análise sobre os impactos da difusão 

do novo vírus sem remeter diretamente ao progressivo aumento no fluxo de 

pessoas, mercadorias e informações através das redes de comunicação que, 

desde o século XVI, vêm conectando de forma cada vez mais estreita as mais 

distantes áreas do planeta. Deste modo, seria possível identificar um percurso 

que conduz as endemias desde as primeiras afecções trazidas pelos europeus 

durante as grandes navegações – moléstias que rapidamente se alastraram pelo 

continente vitimando inumeráveis indígenas – até o atual contexto onde o 

contágio é serializado. 

Han (2020) alerta que em nossa época o que chamou de paradigma 

imunológico – ou seja, o paradigma de uma sociedade que vive protegida por 

fronteiras e   cercas que dificultam   a circulação acelerada   de pessoas, 

mercadorias e capital – perdeu sua vigência, pois os limites historicamente 

constituídos têm sido gradualmente abolidos para dar livre trânsito ao capital. 

Mesmo no fim do século XIX, quando tais limites eram deveras mais 

robustos, estudiosos como Rodolfo Theóphilo já apontavam a intensificação do 

tráfego entre a província do Ceará e do Rio Grande do Norte como principal 

responsável pela grande epidemia de Varíola que assolara a cidade de Fortaleza 

entre 1877 e 1880, chegando a vitimar mais de 27 mil pessoas em um único 

ano. À época, medidas hoje muito debatidas como a vacinação, o isolamento e 

o monitoramento de indivíduos infectados foram adotadas no intuito de tentar 

conter o avanço do surto epidêmico. Mesmo assim, o Estado demorou mais de 

três anos para conseguir lidar com o avanço da doença que, depois de um curto 

espaço de tempo, retornaria em uma segunda onda de contaminações em 1888 
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e uma terceira onda, menos grave, em 1900, que rendeu debates sobre a 

eficácia da vacinação em massa, proposta por profissionais da área médica. 

O aparato estatal necessário para implementar, de forma eficiente, as 

medidas de isolamento e monitoramento era reduzido se comparado com o que 

pode ser verificado atualmente em países como a China e os EUA. Em Estados 

asiáticos como Hong Kong, Taiwan, Japão e na própria China, a infraestrutura 

existente para a vigilância digital tem sido largamente utilizada para o 

monitoramento de pessoas infectadas. Han (2020) descreve que redes de 

câmeras interligadas, contando com tecnologia de reconhecimento facial e 

mecanismos para medir a temperatura dos transeuntes, se conectam 

instantaneamente aos bancos de dados governamentais com os smartphones 

de cada cidadão, que tem seus trajetos mapeados, seus contatos registrados, em 

suma, os seus dados físicos, aspectos comportamentais e hábitos de consumo 

monitorados em tempo real. Essas redes de vigilância podem trazer riscos para 

o exercício das liberdades individuais na medida em que o sucesso do Estado 

policial digital no combate à pandemia pode vir a normalizar o estado de 

exceção, fazendo com que a vigilância se torne permanente. 

Em resumo, o estudo interdisciplinar do aumento dos fluxos de 

mercadorias, pessoas e informações – fruto do processo de globalização 

desencadeado, ainda no século XVI em decorrência das grandes navegações, e 

intensificado pela sistematização do capitalismo em escala global – pode lançar 

as bases para o entendimento da velocidade com que o vírus se espalhou na 

atualidade, bem como contribuir para a elaboração de um olhar crítico para 

relevantes questões do presente, como a instituição de Estados de vigilância 

digital, o avanço do autoritarismo na política e os custos humanos e ambientais 

que todos temos que pagar para continuarmos proporcionando livre trânsito 

ao capital. 



 

Sugestão de atividades 

 
Sugere-se a elaboração de oficinas que promovam o diálogo e a 

comparação entre as diferentes experiências dos estudantes com o contexto da 

pandemia no intuito de viabilizar a confrontação entre percepções diversas do 

mesmo evento, desenvolvidas com base nas vivências sociais próprias de cada 

indivíduo. 

Recomenda-se que as oficinas sejam estruturadas de modo a superar 

o que Freire (1987, p.33) descreve como hábito da narração de conteúdos que, 

expostos unilateralmente, “tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase 

morto”, sem conexão com a realidade vivida, o que revela-se especialmente 

pernicioso quando associado à prática do ensino em história, visto que o 

passado não pode ser restituído arbitrariamente em uma narrativa como um 

dado que é resgatado pelo historiador e oferecido a observadores silenciosos 

que recebem, guardam e arquivam as informações fornecidas. 

Destarte, sugere-se a análise de documentos históricos – na forma de 

textos e imagens concernentes às pandemias e epidemias do passado1* – 

imediatamente atrelada aos relatos das experiências cotidianas vividas pelos 

estudantes no tempo presente, de modo a deslocar o protagonismo do consumo 

supostamente passivo dos ensinamentos ministrados estaticamente em 

direção à criatividade dinâmica e irrequieta que se utiliza do passado como 

matéria viva para refazer o presente. 

A análise dos documentos, confrontada com as experiências dos 

próprios estudantes, deve apurar a percepção quanto às variações que 

determinadas práticas sofreram ao longo do tempo. Por exemplo, como o 

desenvolvimento do capitalismo esteve associado ao rompimento dos 

 
 

1 Documentos como jornais e revistas estão disponíveis em acervos digitais como o da 
Biblioteca Nacional, que pode ser acessado através do endereço eletrônico 
<<http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>> 
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tradicionais paradigmas imunológicos? Ou quais elementos de desconfiança 

popular que outrora pairavam sobre as práticas médicas – especialmente no 

que se refere à obrigatoriedade da vacinação – subsistem ainda hoje como 

permanências de um passado não inteiramente superado? Ou ainda, como os 

Estados modernos estão lidando com a perda de controle sobre suas fronteiras 

imunológicas através do desenvolvimento de novas tecnologias de vigilância 

capazes de mapear os movimentos dos próprios cidadãos? Quais os eventuais 

riscos da adoção desse novo paradigma para a democracia e para as liberdades 

individuais? E, por fim, qual o sentido ético do uso que se tem feito dessas 

tecnologias atualmente? 

Essas conexões com o presente são imprescindíveis pois sem 

ponderar as experiências práticas vividas não existe recurso possível para a 

tessitura de reflexões sobre o passado. Só assim, “a história deixa de ser o 

pretérito morto para emergir como passado eivado de presente” (RAMOS, 

2001, p.4). 
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Geografia 
 

Ramon Fabrício da Silva Costa 

A COVID-19 fez despertar 

mudanças comportamentais dos 

seres humanos, que por sua vez, 

vieram a mudar o espaço 

Geográfico. Dessa maneira, cabe ao 

professor de Geografia gerar 

atividades que possam destacar 

este conceito tão caro a Geografia 

que é a Paisagem. É fundamental 

perceber que os conceitos 

geográficos fundantes, como a 

paisagem, são de extrema 

importância. Nesse caso, perceber 

a mudança do espaço é, sem 

dúvidas perceber a mudança das 

paisagens, sobretudo urbanas. 

Antes de   tudo,   o   que 

podemos considerar paisagem? O que os olhos dos professores devem captar 

antes de traspor aos seus alunos? Maciel (2009, p. 32-48), nos fornece uma 

importante definição desse conceito, quando diz que 

A paisagem pode ser compreendida, à guisa de orientar o debate, 

como um trabalho discursivo de ordenamento da imagem do mundo a partir do 

ambiente próximo, concreto e apreensível pelos sentidos humanos, mediante 

Capítulo 4 
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estruturas mentais correntes no universo sociocultural de cada época e de cada 

povo. 

A definição de paisagem supracitada cria um norte importante para 

construção de atividades dentro da sala de aula. Ora, se a paisagem é gerada 

pela percepção, porque não considerar a percepção do aluno das mudanças 

ocorridas nas paisagens que ele frequenta? Cavalcanti (2002) destaca que é 

possível trabalhar o conceito de paisagem através da observação e da vivência 

do aluno quando diz que 

 
A paisagem problematizada através de uma observação 

direta do lugar de vivência do aluno ou de uma observação 

indireta de uma paisagem representada pode fornecer 

elementos importantes para a construção de 

conhecimentos referentes ao espaço nela expresso. 

(CAVALCANTI, 2002, p. 81) 

 

Santos (2008) destaca ainda outra importância das paisagens para os 

estudos geográficos. Nela são guardadas sobreposições de tempos e imagens 

diferentes, e mais, a cidade em especial, vai responder muitas vezes a estímulos 

globais, gerando o espaço geográfico que conhecemos. Isso fica evidente em sua 

fala quando diz que 

 
Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto 

de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de 

muitos diferentes momentos. Daí vem a anarquia das 

cidades capitalistas. Se juntos se mantêm elementos de 

idades diferentes, eles respondem diferentemente as 

demandas sociais. A cidade é essa heterogeneidade de 
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formas, mas subordinada a um movimento global. (SANTOS, 

2008, p. 73) 

 
Uma maneira de se trabalhar a paisagem e as mudanças causadas pela 

COVID-19 nelas, são as linguagens iconográficas, como as fotografias. Essa 

linguagem pode gerar vários tipos de atividades, inclusive despertando 

habilidades importantes para os alunos como leitura e análise de imagens. Essa 

proposta do uso de imagens e fotografias em sala é baseada em recomendações 

como a dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN’s. Podemos perceber 

essa recomendação no trecho que diz que 

 
Na escola, fotos comuns, fotos aéreas, filmes, gravuras e 

vídeos também podem ser utilizados como fontes de 

informação e de leitura do espaço e da paisagem. É preciso 

que o professor analise as imagens na sua totalidade e 

procure contextualizá-las em seu processo de produção: por 

quem foram feitas, quando, com que finalidade etc., e tomar 

esses dados como referência na leitura de informações mais 

particularizadas, ensinando aos alunos que as imagens são 

produtos do trabalho humano, localizáveis no tempo e no 

espaço, cujos significados podem ser encontrados de forma 

explícita ou implícita (BRASIL, 1998, p. 33). 

 

Como base nos conceitos e percepções apresentadas, sugerimos, pois, 

o uso das ferramentas imagéticas no auxílio da análise das paisagens. A 

mudança do espaço diante do fenômeno COVID-19 é de fato perceptível, porém 

será que o discente consegue enxergar a Geografia ao seu redor? Será que o 
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aluno vê a Geografia por trás dos fatos? E na cidade dele? Houve alguma 

mudança na dinâmica? 

Um conceito importante que a Geografia também pode abordar 

relacionando com a pandemia, é sem dúvida as Redes. O intercâmbio cultural 

que existe hoje entre os países é motivo de estudo não só da Geografia, mas o 

olhar sugeris desta ciência permite entender como a propagação pandêmica é 

tão veloz nos dias atuais. Cabe ao professor de Geografia realçar a visão de que 

o mundo global da maneira que conhecemos hoje, nem sempre foi o mesmo. 

Atividades que possam comparar as realidades antes e depois da Globalização, 

por exemplo, devem ajudar na compreensão desse conceito. 

Cabe a ciência geográfica refletir o aprofundamento das disparidades 

econômicas perante à pandemia. Como os diferentes trabalhos sofreram com a 

pandemia? Será que o trabalhador informal teve a mesma dificuldade de um 

trabalhador formal? Atividades no modelo “roda de conversas” é fundamental 

para essa percepção, visto que os alunos, por mais próximos economicamente, 

sentem a necessidade de compartilhar vivências que enriquecem muito o 

repertório tanto do aluno, como do professor. 

Sugestão de atividades 

Roda da Percepção 

Consiste em uma roda de conversa com temática guiada, ou seja, com 

base em um roteiro o professor indica a discussão a seguir. Sugerimos ainda 

que essa roda seja guiada por fotografias das cidades antes e durante o período 

de quarentena. Outra sugestão é a culminância de um desenho coletivo em 

cartolina. Dependendo do tamanho do grupo pode ser necessário a divisão em 

subgrupos. Essa atividade é recomendada para alunos da 2ª série do Ensino 

Médio. 
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GeoHistória 

 
A atividade de Geohistória pode ser feita de várias maneiras e consiste 

na elaboração de uma história pelo aluno, com base em fotografias das cidades 

antes e durante o período de quarentena. É preferível que as fotografias sejam 

da cidade em que o aluno reside. A atividade pode ser realizada em grupo ou 

individual. Considerando o uso de ferramentas como o Google Classroom, as 

histórias podem ser confeccionadas inclusive de forma remota com o 

compartilhamento de arquivos. 

Essas e outras atividades usando as imagens são muito importantes 

pois despertam a percepção geográfica dos alunos e desenvolvem outras 

habilidades ligadas a criatividade. 
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Química 
 

Thiago Luiz de Almeida 
 

 

 

Sem dúvidas, um dos 

grandes assuntos do século XXI é 

a pandemia causada pelo Novo 

Coronavírus. No ano de 2020, o 

vírus mudou nossas vidas de uma 

maneira que não poderíamos 

imaginar. 

Nesse contexto, a 

higienização é de extrema 

importância no combate ao vírus. 

O uso de produtos como sabão, 

detergente e álcool em gel tem 

sido cada mais frequentes e suas 

ações, contra o novo coronavírus 

têm sido cada vez mais 

estudadas. Sendo assim, dentro 

dos conteúdos de química do ensino médio, esse tema pode ser trabalhado nos 

seguintes contextos: 

Polaridade de moléculas, funções orgânicas e reações 

orgânicas: Ação do sabão e do detergente no combate ao 

COVID-19 

Capítulo 5 
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Uma das principais recomendações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) é lavar as mãos com água e sabão. Para o entendimento dessa ação, 

alguns conceitos de química orgânica e polaridade das moléculas são muito 

importantes. O sabão é um sal de ácido carboxílico que é produzido juntamente 

com a glicerina por meio de uma reação orgânica denominada saponificação 

que envolve a mistura óleos ou gorduras com soda cáustica em meio aquoso. 

Um exemplo de sal de ácido carboxílico produzido por esse método é o 

estereato de sódio (C17H35COO-Na+) (Figura 1). 

 
Por sua vez, o linear alquil benzeno sulfonato de sódio (LAS) (Figura 

2) é o componente ativo do detergente. Sua produção ocorre em algumas 

etapas, sendo que a primeira é a reação entre octeno e benzeno na presença de 

ácido sulfúrico, originando o linear alquil benzeno. Em seguida, com a adição 

de mais ácido sulfúrico, ocorre a sulfonação no anel aromático e, por fim, uma 

grande quantidade de soda cáustica é inserida. 

 
Figura 1: Fórmula estrutural do estearato de sódio 

 

 
 

É importante destacar nesse ponto as semelhanças e diferenças de 

estrutura entre essas duas moléculas. Apesar de suas cadeias carbônicas e 

funções orgânicas serem distintas, ambas apresentam um grande número de 

carbonos ligados entre si (cauda), conferindo uma característica apolar à 

molécula. Além disso, essas substâncias apresentam uma parte iônica (cabeça), 

que conferem a elas uma característica polar. Esses atributos são muito 
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importantes para o entendimento a ação dessas moléculas contra o novo 

coronavírus. 

Enquanto a cabeça tem característica polar, possuindo afinidade com 

a água, a cauda tem característica polar e interage com gorduras. Dessa forma, 

a cauda da molécula do sabão interage com a membrana lipídica ao redor do 

vírus e a rompe, liberando o RNA e as proteínas, desativando o microrganismo. 

 
Figura 2: Fórmula estrutural do LAS 

 
 

 
Soluções: Ação do álcool no combate ao COVID-19 

 
Como sabemos, outra forma bastante eficiente de eliminação do vírus 

é a utilização do álcool 70% nas mãos e superfícies. É possível inserir nesse 

ponto, os conceitos de funções orgânicas. Primeiramente é importante salientar 

o que caracteriza um álcool – hidroxila ligado ao carbono saturado - e mostrar 

que apenas um deles, o etanol, é eficaz para a destruição do vírus. A partir daí, 

pode-se inserir conceitos de nomenclatura para explicar a origem do nome das 

substâncias orgânicas. 
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Uma outra questão que pode ser abordada nesse contexto é o motivo 

da concentração ideal ser de 70%. Um álcool com uma concentração maior que 

a recomendada evapora muito mais rapidamente e, dessa forma, a substância 

não tem tempo de desnaturar as proteínas do vírus. 

A produção de etanol pode ter origem de várias matérias primas como 

o milho, batata e beterraba. No Brasil, a produção é oriunda da cana-de-açúcar 

que tem como processos a plantação e colheita da matéria prima, moagem, 

produção do melaço, fermentação e destilação. É comum que, através dessa 

técnica, obtêm-se o álcool 96%. Considerando que o álcool citado não é o ideal 

para higienização das mãos e ambiente, é necessário que sua concentração 

seja ajustada. 

O ajuste da concentração pode ser calculado por meio da fórmula 

da diluição (Ci x Vi = Cf x Vf), na qual a concentração inicial (Ci) é 96% e a 

concentração final (Cf) é 70%. O volume final (Vf) será quantidade que deve ser 

produzida de álcool 70% e o volume inicial (Vi), a quantidade necessária de 

álcool 96% para a produção. 

Sugestão de atividades 

Produção de sabão 

 
Em um recipiente, dissolver cuidadosamente 500g de soda cáustica 

em 2L de água. Depois de homogeneizado, colocar cerca de 3L de óleo usado e 

peneirado. Em seguida, acrescentar mais 2L de água e mexer bem. Por fim, 

colocar o líquido em embalagens resistentes e armazenar em lugar adequado. 

É importante o uso de luvas e máscaras durante todo o processo de produção. 

Produção de 2 litros de álcool 70% a partir do álcool 96% 
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Por meio da fórmula da diluição, mostrada anteriormente, usaremos 

o volume final (Vf) como 2L, pois esse é o volume que queremos obter de 

solução. Substituindo na fórmula e considerando a concentração inicial (Ci) 

como 96% e a concentração final (Cf) como 70%, encontraremos o valor de final 

(Vf) correspondente a 1,37L, aproximadamente. 

Feitos os cálculos, em um balão volumétrico de 2L, inserir com auxílio 

de um funil, 1,37L de álcool 70%. Em seguida, completar com água destilada até 

a marcação. 

Esse procedimento pode ser feito a partir de qualquer solução mais 

concentrada (mudando assim o valor de concentração inicial) e para a 

produção de qualquer quantidade (alterando o valor do volume final). 

Discussão final 

 
Como a química pode nos ajudar a entender esses processos e 

incentivar a invenção de novos produtos? 
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Física 
 

Letícia Dos Santos Fonsêca 
 

Discussões sobre a pandemia covid-19 no ensino de física: 

propostas de abordagens 

O conhecimento científico é construído influenciando e sendo 

influenciado pela sociedade. Cada passo que uma ciência dá pode ter fortes 

consequências no estudo de outras áreas, como vemos hoje uma cooperação 

entre áreas na busca de uma vacina para a Covid-19, assim como para 

aprimorar cada vez mais as medidas de prevenção. Mas, não é de hoje que a 

Física vem atuando em conjunto com outras ciências, proporcionando e 

recebendo mudanças no contexto social. Além de que, há muito tempo os 

estudos físicos produzem reflexos em outras áreas (MARTINS, 2006). 

 

Em vista disso, pensando no contexto global atual, o presente trabalho 

tem por objetivo refletir sobre como podemos levar para as salas de aulas de 

Física da Educação Básica a discussão sobre a Covid-19, em especial, como os 

estudos da Física estão auxiliando no enfrentamento da pandemia, 

Capítulo 6 
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especificadamente em medidas de prevenção. De início, defendemos que 

aspectos da Natureza da Ciência são pontos muito importantes de serem 

discutidos nesse momento em que muitas notícias sobre o processo de 

produção do conhecimento científico são veiculadas pela mídia - nem sempre 

da forma adequada - e em seguida apresentamos uma proposta que explora de 

forma mais específica o termômetro como um instrumento de prevenção cada 

vez mais comum, relembrando sua história, funcionamento e evolução. 

A pandemia no ensino de física: aspectos da natureza da ciência 

na discussão do covid-19 

Um dos conteúdos que podem ser trabalhados tanto em aulas de 

Física, quanto nas demais ciências, são as discussões que dizem respeito a 

natureza da ciência, por meio de uma releitura de como foi se dando a difusão 

do vírus e as medidas de prevenção que foram sendo tomadas no decorrer do 

processo. Esse estudo pode auxiliar a evidenciar aspectos da natureza da 

ciência caros a aprendizagem em como a natureza dinâmica do conhecimento 

científico e as relações do pensamento científico com aspectos sociais, culturais 

e morais (SILVA e MARTINS, 2003). 

Sugestão de atividades 

 
Nossa proposta de atividade se divide em 4 momentos (Quadro 1), no 

qual exploramos a história e o mecanismo de funcionamento de um dos 

principais instrumentos de detecção preventiva, o termômetro. 

Objetivos 

 
1. Identificar o termômetro como instrumento que possui uma 

construção histórica com contribuições de vários estudiosos. 
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2. Conhecer os aspectos físicos relacionados ao funcionamento do 

termômetro simples. 

3. Diferenciar o funcionamento do termômetro simples para o 

termômetro com sensor infravermelho. 

Desenvolvimento da proposta 

 
Inicialmente, as atividades serão descritas no quadro 1. Onde 

podem ser encontradas a descrição da atividade e os recursos e materiais 

necessários para seu desenvolvimento. 

 
Quadro 1: Descrição das atividades 

AULA DESCRIÇÃO RECURSOS PARA 

A AULA 

MATERIAIS PARA O 

PROFESSOR 

 Momento 1: Iniciar a aula Projeções Pesquisas na internet e 

 discutindo sobre audiovisuais atualizações em 

 o contexto mundial de  estudos científicos 

Aula 1 
pandemia da Covid-19, dando 

destaque ao papel das 

 sobre o enfrentamento 

da 

 tecnologias nas medidas de  pandemia da Covid-19 

 proteção, diagnóstico e   

 tratamento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 1 

Momento 2: Abrir 

destaque para o 

termômetro como um 

instrumento de detecção 

de um possível sintoma do 

Covid-19. Apresentar por 

meio da leitura de um 

texto histórico o 

desenvolvimento histórico 

do termômetro como um 

instrumento de medição de 

temperatura e sua 

Material para o 

aluno 1: 

Termômetros: sua 

evolução através 

dos tempos 

 
Projeções 

audiovisuais 

 
Questionário com 

perguntas 

norteadoras. 

Texto 1: Os 

primeiros 

termoscópios. 

 
Texto 2: A evolução 

do termômetro: Uma 

atividade para a sala 

de aula. 

 
Livro 1: Calor e 

Temperatura: um 
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 importância ao longo da 

história. 

 ensino por 

investigação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aulas 

2 e 3 

Momento 3: Discutir o 

funcionamento do 

termômetro abrindo 

destaque para o conceito 

de Equilíbrio térmico, 

problematizando o 

processo de medição em 

meio a pandemia em que o 

termômetro não precisa 

estar em contato direto 

com o corpo. 

Termômetro de 

mercúrio 

 
Termômetro com 

sensor 

 
Projeções 

audiovisuais 

Livro 1: Calor e 

Temperatura: um 

ensino por 

investigação. 

Momento 4: Discutir 

como se dá a medição de 

temperatura por um 

sensor infravermelho e 

suas relações com o estudo 

da radiação térmica. 

Página da internet 

1: 

CREF/UFRGS 

Vídeo 1: Não te 

contaram tudo sobre 

termômetro de 

testa/Manual do 

mundo 

 
Avaliação 

Portfólio   contendo   reflexões   do aluno, conceituações destacadas, 

pesquisas e experimentações sobre o tema e avaliações dos momentos. 
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Biologia 
 

Iara Beatriz Silva Ferré 

Fernanda Mayara Crispim Diogo 

Natália Brita Depieri 

 

 
A disciplina de 

Biologia apresenta diversas 

oportunidades para se 

trabalhar sobre o 

Coronavírus e a pandemia 

que ele gerou. Sendo assim, o 

objetivo deste capítulo é 

apontar temas e como estes 

podem ser abordados em 

sala de aula. 

Dentro dos conteúdos de Biologia no ensino médio, esse tema pode 

ser abordado no contexto de: 

Classificação dos seres vivos 

 
Os vírus não são classificados como seres vivos, já que precisam de 

uma outra célula para se reproduzir. Portanto, eles fazem parte de um grupo 

separado que não pertence aos seres vivos, logo, não pertencem a nenhum 

reino. No caso do novo Coronavírus, SARS-CoV-2 é o nome científico designado 

a ele. Pertencente à família de betacoronavírus, a Coronaviridae, uma classe de 

vírus amplamente espalhada pela natureza e que tem projeções em sua 
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superfície dando uma aparência semelhante a uma coroa na microscopia 

eletrônica. Comparado aos outros Coronavírus que antigamente causaram 

epidemias, o Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda (SARS-CoV) e o 

Coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), o novo 

Coronavírus tem maior taxa de transmissão e de infectividade e menor taxa de 

mortalidade. 

Vírus 

 
Como os vírus não são classificados como seres vivos, ele é 

abordado em um tópico separado dos 5 grandes reinos que classificam os seres 

vivos. Nesse tópico, diferentes assuntos podem ser abordados, como a 

estrutura do vírus (genoma, capsídeo, envelope), a replicação na célula 

hospedeira, evolução, diferentes tipos de vírus, transmissão viral e também as 

doenças virais. Em todos esses tópicos podemos utilizar o SARS-CoV-2 como 

exemplo. Apresentando sua estrutura que é arredondada com proteínas em sua 

superfície que facilitam a infecção, como é o caso da proteína Spike, uma 

espícula glicoproteica presente em toda a superfície desse vírus. Além disso seu 

genoma é composto por RNA de fita simples. 

Pensando na transmissão viral, há três fatores envolvidos na 

transmissão de vírus: (1) fonte de infecção; (2) via de transmissão; e (3) 

suscetibilidade. 

A literatura sugere que a fonte do novo Coronavírus seja animais 

silvestres e que morcegos sejam seus hospedeiros naturais, enquanto 

Pangolins são os hospedeiros intermediários. No entanto, em dado momento, a 

principal fonte de infecção do SARS-CoV-2 são pacientes com COVID-19. Sendo 

ele transmitido principalmente por gotículas respiratórias e contato próximo 

com pessoas infectadas. Em relação a suscetibilidade da população à infecção 

pelo vírus, todas as idades são suscetíveis, todavia, o grupo de risco é composto 
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por idosos e pacientes com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Essa 

parte da população tem o maior risco de evoluir para os casos graves da doença. 

O período de incubação do novo Coronavírus varia entre 2 e 14 dias e foi 

observado um período de latência de até 24 dias, o que pode aumentar o risco 

de transmissão do vírus. O tópico de transmissão viral pode ser 

complementado pela doença causada pelo Coronavírus, que é conhecida como 

COVID-19. Seus sintomas mais comuns são: tosse, febre, coriza, dor de garganta, 

dificuldade para respirar, perda de olfato (anosmia), alteração do paladar 

(ageusia), distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço 

(astenia), diminuição do apetite (hiporexia) e dispneia (falta de ar). Porém 

esses sintomas podem variar amplamente entre os pacientes. 

Estudo das células - parede celular e estruturas que aumentam 

a aderência em células humanas 

O novo Coronavírus se liga a células do tecido respiratório humano 

através da proteína de superfície Spike que tem grande afinidade com a Enzima 

Conversora de Angiotensina II (ECA-2). Esta ligação é seguida de fusão do vírus 

com a membrana celular e assim o vírus entra na célula e pode usar a 

maquinaria celular para replicar o seu genoma. 

Mutação gênica 

 
Mutações gênicas podem ocorrer frequentemente e 

aleatoriamente em vírus, devido a sua rápida replicação em pouco tempo. No 

caso do Coronavírus já foram observadas algumas mutações em diferentes 

locais, que indicaram ou não uma mudança no seu padrão de transmissão. 

Como é o caso da mutação encontrada em Singapura, em que verificaram uma 

deleção no código genético do vírus encontrado nesse local, em comparação 

com vírus de outras localidades. Nesse caso, essa mutação foi associada com o 
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desenvolvimento de sintomas mais brandos da doença. Entretanto, 70% da 

população estudada ainda apresentava o vírus selvagem, ou “normal” (Young 

et al, 2020). 

Higiene, cuidados com a saúde e como evitar a transmissão do 

vírus 

Um ponto importante para se trabalhar com os alunos é a 

importância da profilaxia, ou seja, a prevenção das doenças. Isso vale não 

apenas para a COVID-19, como também para todas as doenças trabalhadas com 

os alunos no decorrer da disciplina. No caso da COVID-19, as indicações são: 

lavar com frequência as mãos ou utilizar álcool em gel 70%; cobrir o nariz e a 

boca com um lenço ao tossir e espirrar; utilizar máscara de proteção cobrindo 

o nariz e a boca; não tocar nos olhos, na boca ou na máscara de proteção com 

as mãos não higienizadas; manter distância mínima de 1 metro de outras 

pessoas; higienizar com frequência objetos como celular e brinquedos de 

crianças; não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres; evitar 

circulação desnecessária em ambientes públicos; se estiver doente, evitar o 

contato com outras pessoas e buscar orientação médica. 

Sugestão de atividades 

 
Tópico: Vírus e transmissão de doenças 

 
O professor irá organizar a sala em dois grandes grupos: “infectados” 

e “não infectados”. Cada grupo será identificado com uma cor através de um 

adesivo ou papel colorido (ex: verde e azul). Na primeira etapa, os alunos do 

grupo “infectado” (cor verde, por exemplo) irão caminhar pela sala ao som de 

uma música sem poder encostar em ninguém. Ao parar a música, se os 

“infectados” estiverem perto suficiente de alguém “não infectado” ele irá 
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infectá-lo colando um adesivo ou dando um papel da sua cor para ele. Em 

poucos minutos, todo o grupo “não infectado” estará identificado com a cor do 

“infectado”. Essa etapa será cronometrada e o tempo será anotado para 

posterior comparação 

Na segunda etapa, alguns alunos do grupo dos “infectados” estarão 

de máscaras e outros não. Bem como os alunos do grupo “não infectados”. Ao 

parar a música, se o aluno “infectado” estiver de máscara e o colega “não 

infectado” próximo a ele também, ele não poderá passar o adesivo da 

contaminação. E vai continuar até que todos se contaminem. Com o tempo de 

cada etapa cronometrado, os alunos vão perceber que o tempo para que todos 

os “não infectados” passarem a fazer parte do grupo “infectado” é maior com a 

utilização de máscaras. 

Na terceira etapa, haverá a criação de dois grupos: os “vacinados 

contra a Covid-19” e os “não vacinados contra a Covid-19”. O grupo de 

vacinados não poderá ser infectado ao passar próximo do pequeno grupo de 

“infectados”. Logo, os alunos verão que a doença acabará não sendo mais 

transmitida para toda a população. Apenas para aqueles que não foram 

vacinados. 

 

Tópico: Vírus e desenvolvimento de vacina 

 
Inicialmente o professor irá explicar os passos para a produção de 

uma vacina. 

Passos para a produção de vacinas: 

1º - Exploratório: conhecer o agente que se pretende combater e 

analisar possíveis substâncias que possam ter ação contra ele. 

2º - Pré-clínico: início de testes dessas substâncias em cultivo de 

células e depois em animais. 



Como trabalhar o tema coronavírus em sala de aula 

43 

 

3º - Ensaio clínico: os testes começam a ser feitos em humanos e o 

processo é subdividido em três etapas 

um pequeno grupo de voluntários recebe a vacina para testar a 

eficácia, a resposta imunológica e a segurança do composto; 

um maior número de pessoas recebe a vacina inclusive o grupo de 

risco para a enfermidade em questão; 

na última fase do ensaio clínico, a vacina é aplicada em milhares de 

pessoas para que seja aprovada. No final desta etapa, os estudos continuam 

para verificar efeitos adversos e resposta imunológica da vacina. 

Em seguida os alunos serão divididos em grupos. Cada grupo receberá 

materiais que podem “supostamente” tornar um ser humano imune contra a 

covid-19. O professor terá uma chave de resposta sobre como deve ser essa 

vacina, com elementos fictícios do que deverá estar contido (exemplo: vitamina 

C, perna de barata), coisas divertidas, mas que motivem os alunos. Eles terão 

que tentar acertar essa chave de resposta. 

Quando todos os grupos acertarem, o professor irá explanar sobre 

como os pesquisadores têm dificuldades de encontrar uma vacina. E que muitos 

laboratórios, representados pelos grupos, podem estar tentando ao mesmo 

tempo. 
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Sociologia 
 

Filipe Vicentini Faeti 
 

Das estruturas aos agentes: Uma breve abordagem da Covid-19 

pela teoria sociológica 

As maneiras de lidar com doenças contagiosas, conforme 

apontam as discussões do âmbito da saúde pública no Brasil, podem ser 

pautadas por dimensões sociais de distintas ordens, sendo uma delas a 

participação da escola, que em conjunto com a disciplina de sociologia, em 

nossa leitura, é uma relevante ferramenta para pensar a Covid-19. Desta forma, 

propomos oferecer ferramentas sociológicas para o aluno interpretar o 

impacto da pandemia na sociedade e em sua vida cotidiana. 

 

Isto posto, o presente capítulo tem dois objetivos principais. O 

primeiro é apresentar propostas de diminuição dos impactos da interrupção do 

ensino presencial no ambiente escolar, com o foco na disciplina de Sociologia. 

Já com relação ao outro objetivo, mais restrito, propomos a utilização teórica 
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dos conteúdos aprendidos em sala de aula, como ferramenta para estimular a 

capacidade de reflexão, apreensão e estranhamento por parte dos alunos, para 

assimilar os pontos de vistas e informações amplamente difundidas pelos 

meios de comunicação. É necessário destacar que, de alguma maneira, os 

objetivos se complementam. 

Ao apresentarmos os materiais acerca da prevenção do contágio da 

Covid-19, problematizando diferentes pontos de vista sobre o tema, 

acreditamos na possibilidade, ao mesmo tempo, de abordar questões que 

permeiam o dia-a-dia escolar, sempre com referência, os currículos oficiais. 

Assim, propomos maneiras de se pensar a diferença entre os isolamentos dos 

alunos, assumindo a diversidade de condições materiais, tecnológicas, 

geográfica e os processos de aprendizagem dos estudantes, preparando 

professores e alunos para os possíveis problemas resultantes da pandemia. 

Com relação ao primeiro objetivo deste capítulo, baseado em famoso 

trecho de Marx no livro o “18 de Brumário de Luís Bonaparte”, o pensador 

alemão nos estimula a problematizar o papel de transformação do homem a 

partir dos processos históricos. Nesse sentido, no materialismo histórico 

dialético, ao mesmo tempo em que a transformação da ordem social depende 

da organização dos agentes enquanto classe política, esta é determinada pelas 

pré-condições materiais da sociedade e conflito de classe que modelam o 

aparelho do Estado (aparelho de controle capitalista) e o repertório de 

modalidades de enfrentamento político, incentivando o papel estratégico da 

ação coletiva na mudança social. Assim, embora sejam os agentes de 

transformação da realidade, os instrumentos para tal mudança são 

historicamente determinados. 

 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem 

como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua 
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escolha e sim sob aquelas com as que defrontam 

diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A 

tradição de todas as gerações mortas oprime com um 

pesadelo o cérebro dos vivos (MARX, 1978, p. 17- 18). 

Ancorado em Marx, argumentamos que a realidade historicamente 

determinada impôs uma barreira para o ensino presencial de sociologia, que 

nesse caso é exógena, a pandemia de covid-19, a maior crise sanitária dos 

últimos cem anos, e, como consequência disso, é preciso pensarmos 

modalidades de enfrentamento que se não substituem as práticas de ensino 

presencial, ao menos amenizem o déficit de aprendizagem resultante da 

ausência da sala de aula. Nesse sentido, definimos a prática do ensino de 

Sociologia como a oferta de ferramentas para leitura e estranhamento das 

relações sociais por parte dos alunos, variáveis a depender das escolas 

sociológicas. 

Desde o início do século XX vários autores também abordam os 

problemas sociais, a partir de diferentes perspectivas, como o conceito de 

anomia social de Durkheim, que diz respeito às disfuncionalidades do 

funcionamento das estruturas sociais, no qual a escola é um exemplo. Acerca 

desta questão, justamente pelo fato da pandemia nos impor uma nova 

normalidade, cabe o uso do conceito de desvio proposto pelo sociólogo Robert 

Merton, já que um problema externo (pandemia), levou a adaptação a estrutura 

social (ensino a distância), e não colocou em risco o processo de funcionamento 

social (fim da escola). Ainda na sociologia norte americana, Parsons oferece 

caminhos para identificar como as mudanças estruturais, especialmente com 

ênfase no sistema econômico, incide nos subsistemas da sociedade, do Estado 

e das instituições, e como os agentes sociais internalizam essas mudanças 

durante a sua circulação entre os sistemas e externalizam por meio de crenças, 

valores, atitudes. 
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Podemos pensar o conceito de conflito social tratado por Simmel, no 

sentido de definirmos o problema a ser resolvido não como um jogo de soma 

zero, nesse caso, professores se exporem ao vírus e/ou alunos ficarem sem 

conteúdo, mas uma relação social em que os sujeitos envolvidos conquistem 

benefícios pela cooperação. Outra possibilidade se dá pelo prisma do 

interacionismo simbólico, na leitura de Goffman, é possível imaginar as 

performances dos indivíduos em interação no palco social sem a troca de papéis 

sociais variáveis ao ambiente em que atuam, uma vez que a pandemia impôs 

restrições as interações. Assim, no mundo de aulas virtuais, onde as dimensões 

e os papéis se justapõem, tanto para os professores, quanto para os alunos, 

pode haver desmoralização quando os papéis não condizem com o que 

performam publicamente e são pessoalmente, por exemplo, na transmissão da 

aula, o aluno organizado presencialmente pode ser desorganizado, mas nem 

por isso é um impostor. 

Sugestão de atividade 

 
Sugerimos o desenho de oficinas práticas que estimulem a reflexão 

acerca do atual período histórico, levando-se em consideração os pontos de 

vistas teóricos da disciplina que auxiliam na interpretação política e social, que 

perpassam o contexto da pandemia, nosso objeto de análise. Por outro lado, 

pode-se acrescentar a análise de notícias que provoquem a reflexão do aluno 

ao abordarem a interface entre sociologia e as práticas de combate a 

disseminação da Covid-19, que alteraram a lógica da socialização no dia-a-dia 

dos indivíduos. Assim, notícias, jornais, textos e memes de whatsapp, facebook, 

twitter e o diálogo com familiares se constituem materiais para leitura dos 

alunos. 

A comparação das informações a luz de conceitos sociológico deve 

causar o estranhamento nos alunos. Por exemplo, o isolamento social, por que 
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tal prática não foi cumprida de maneira homogênea entre o território do país 

ou em grandes centros urbanos? Por que as taxas de contágio no trabalho 

aumentam conforme a informalidade da profissão? Por que há maior taxa de 

mortalidade do vírus entre os perfis sociodemográficos historicamente 

subalternizados no Brasil: mulheres, negras e periféricas? Assim, como 

buscamos demonstrar, essas são algumas provocações que podem ser 

abordadas com uma viagem entre os autores da sociologia que analisam as 

estruturas e agencias dos processos sociais. 
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Filosofia 
 

Pablo Petravicius Vieira 

 

A pandemia de Covid-19 é uma 

situação sanitária histórica que impõe 

mudanças de atitude e, com elas, de percepções 

de vida. O que fazer de nós se o futuro é incerto 

e o presente se arrasta moroso e vazio no 

isolamento da quarentena? Como encontrar 

respaldo numa realidade fugidia e alheia às 

exigências humanas? Para além do isolamento 

físico, há uma fratura na compreensão 

metafísica da própria condição. Não há mais o cotidiano ‘normal’ no qual estão 

imersas nossas concepções, anseios e ilusões, mas uma solidão que coloca tudo 

em questão. A epidemia incita a ruptura, mais do que entre o eu e o outro, entre 

o sujeito e suas próprias razões de viver. Este problema é representado com 

propriedade na obra A Peste de Albert Camus, escritor e filósofo franco- 

argelino do século XX, de maneira que propor abordar este texto literário em 

sala de aula, com tantas referências filosóficas, não poderia ser mais oportuno. 

A Peste, em resumo, narra o surgimento de uma epidemia na cidade de Orã, na 

Argélia, procurando ilustrar as transformações que a doença confere à 

consciência e aos modos de vida daqueles que foram infligidos por ela. 

Se acreditarmos, como Padre Paneloux (CAMUS, 2017, p. 112), 

personagem desta obra, que a peste nos obriga a pensar, é porque nos revela 

com mais vivacidade algo sobre ser humano que estava às sombras das nossas 
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obrigações cotidianas. O isolamento social da quarentena, ao romper a ordem 

habitual, transforma a natureza de nossa relação com o mundo. As 

preocupações e os confrontos não se referem mais aos afazeres diários e 

individuais, mas à condição humana. Desta maneira, A Peste surge, mais do que 

como uma visita desagradável, como a “própria forma da vida” (CAMUS, 2017, 

p. 91). Trata-se do sentimento de que “a sua vida e a sua liberdade estão todos 

os dias à véspera de serem destruídas” (CAMUS, 2017, p. 185), isto é, a 

consciência de que a vida humana é efêmera, perecível, contingente, incerta e 

absurda segundo as exigências próprias que se fazem da vida. 

Todas essas questões são propostas por Camus a fim de tornar 

perceptível uma realidade para a qual quer chamar a atenção, a saber, a 

percepção de que “a ordem do mundo é regulada pela morte” (CAMUS, 2017, p. 

122). Esta condenação mortal do humano inaugura o absurdo para uma 

consciência que não encontra mais apoio numa finalidade existencial. O 

humano trabalha, luta e se agita por coisas que desaparecerão. Trata-se do 

sentimento de que algo em si mesmo está incompleto, concepção nostálgica do 

humano, o ser que tem uma exigência de unidade, coerência e familiaridade 

num mundo que o nega. 

Assim, o humano se encontra estrangeiro às razões da vida. A 

natureza de seu pensamento exige certa familiaridade, determinação para se 

compor harmonicamente com o mundo, que não pode nunca se satisfazer em 

sua totalidade. Ser humano é querer que tudo seja explicado e lhe aponte um 

sentido para conduzir sua vida. No entanto, sua própria condição natural o trai. 

A possibilidade da morte próxima é sempre uma ruína para os pensamentos. 

Como justificar meus atos e ideações se posso morrer a qualquer momento? A 

morte, assim, é o momento no qual o absurdo, a verdade camusiana, revela-se, 

esfacelando os motivos vitais do pensamento. 



 

Sim, era realmente o sentimento do exílio esse vazio que 

trazíamos constantemente em nós, essa emoção precisa, o 

desejo irracional de voltar atrás ou, pelo contrário, de 

acelerar a marcha do tempo, essas flechas ardentes da 

memória. (...) Sabíamos, então, que a nossa separação estava 

destinada a durar e que devíamos tentar entender-nos com 

o tempo. A partir de então, reintegrávamo-nos, afinal, à 

nossa condição de prisioneiros, estávamos reduzidos ao 

nosso passado e, ainda que alguém fosse tentado a viver no 

futuro, logo renunciava, ao experimentar as férias que a 

imaginação inflige aos que nela confiam (CAMUS, 2017, p. 

71). 

A partir destas constatações iniciais, tornadas possíveis na imagem da 

peste, é possível entrever diversos elementos da filosofia de Camus, que 

pontuaremos de maneira breve e às quais seria interessante intervir o 

conhecimento e o desenvolvimento do professor2, pois, tratando-se de uma 

obra de literatura, não se deixam observar sempre claramente todas as 

questões e desdobramentos deste singular pensamento, sendo um pouco mais 

distante da característica argumentativa dos ensaios filosóficos. 

De maneira geral, A Peste é considerada uma obra de transição entre 

O Mito de Sísifo e o Homem revoltado, a passagem do absurdo à revolta, do 

individual ao coletivo. Em A Peste, a consciência da mortalidade se torna o 

reconhecimento de uma condição compartilhada por todos, que propicia a 

identificação dos destinos dispersos na banalidade das cidades e, com os 

sofrimentos decorrentes da pandemia, a possibilidade da solidariedade, pois 

não se trata mais de uma dessas desventuras que, às vezes, abate sobre algum 

desafortunado, mas de uma história e condição coletivas. Outro ponto 
 

2
 Recomenda-se a leitura do O Mito de Sísifo e, talvez, para aqueles que tiverem interesse em aprofundar ainda 

mais, do O Homem Revoltado. 
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importante é o que essa consciência comporta “de medo e de revolta” (CAMUS, 

2017, p. 157), ou seja, de necessidade de se impor uma dignidade à existência 

humana, de modo que as ações para conter a epidemia consistem em 

verdadeiras lutas que, em todo caso, como na labuta do médico Rieux, trata-se 

de uma corrida contra o tempo. Neste momento, a narrativa conduz a outra 

posição forte desta filosofia, e de difícil compreensão, que é o ateísmo, na 

medida que se considera o sofrimento e a morte, esta injustiça colossal, como 

um paradoxo metafísico e moral acerca da existência divina que, se fosse 

criadora, teria configurado o mundo segundo uma lógica mortífera. Ressalta, 

consequentemente, as ações humanas para e pelo humano. 

Neste mesmo sentido, outras características deste pensamento se 

deixam visualizar, a saber, a preponderância da temporalidade como 

constitutiva da inteligência, concebendo-a como a realidade absoluta. O tempo 

é particularmente o presente e nada mais do que isso, afinal, o passado é o que 

não é mais e o futuro é o que não vai ser e isso, em algum momento, de maneira 

definitiva. Portanto, os personagens, e esta filosofia, voltam-se para o presente 

e dotam a vivência de urgência. Isso também funda a noção de liberdade que 

consiste em agir, e todo agir é no agora, independente de causações 

estrangeiras a si. Trata-se, por fim, de inaugurar uma moralidade da 

quantidade, da soma das experiências, ao invés de qualitativa ou hierárquica, e, 

no mesmo movimento, fundamentar uma possibilidade de vida segundo essa 

estrutura temporal, inclusive constitutiva da natureza humana, que impediria 

qualquer legitimação à morte – como se pode observar mais claramente em O 

Homem Revoltado. É preciso deixar bem claro que o absurdo é, na filosofia de 

Camus, sempre um ponto de partida, nunca um fim. Isto quer dizer que, se a 

morte, em suas diversas facetas, desperta certa percepção aterradora, trata-se 

de um momento inaugural que visa ser superado e, por fim, fundamenta mesmo 

uma possibilidade de vida que não suprima esta consciência. 
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Sugestão de atividade 

 
Aconselha-se, em linhas gerais, uma atividade que se divida em 

quatro momentos: 

1 – Indicação de leitura do livro A Peste de Albert Camus, como 

atividade doméstica para ser realizada no período aproximado de 5 semanas. 

2 – Desenvolvimento de um texto curto expondo as principais 

impressões e ideias, filosóficas e literárias, identificadas pelos alunos. 

3 – Diálogo em sala de aula entre alunos e professor para troca 

interativa de experiências e comentários sobre a obra. 

4 – Desenvolvimento, em aula expositiva realizada pelo professor, dos 

conceitos primordiais da filosofia de Albert Camus com referências à trechos 

do livro para ilustrar as teses apresentadas. 

Referências 

 
CAMUS, Albert. A Peste. Tradução de Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: 

Record, 2017. 
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Educação Física 
 

Cristiany Schultz 

 

 
A pandemia do COVID-19 modificou toda a educação, já que as escolas 

foram fechadas e os conteúdos foram trabalhados de maneira remota, ou as 

aulas foram suspensas. Como isso aconteceu de maneira rápida, foram 

desenvolvidas estratégias de ensino que pudessem ser aplicadas a curto prazo. 

Porém, a pandemia durou mais tempo que o previsto, assim como as aulas 

remotas. O que gerou uma necessidade de pensar o ensino remoto a longo 

prazo. Especialmente da disciplina de Educação Física, já que muitas vezes foi 

negligenciada durante esse período de adaptação. 

A criatividade do professor de 

educação física em adaptar e inovar as 

aulas no modo remoto se faz necessário, 

para que o aluno em processo de 

aprendizagem e adaptação compreenda 

a importância da prática corporal. A 

reação dos alunos frente a situação de 

isolamento reflete diretamente no 

desenvolvimento do aprendizado, 

podendo leva-lo a desmotivação, 

condição de estresse e até a desistência 

dos estudos, o que preocupa os profissionais da educação. 

Diante desse cenário de pandemia, fica mais evidente a necessidade 

de cuidado com a saúde. O que pode se dar por meio da alimentação saudável, 

Capítulo 10 
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prática de exercícios físicos e cuidado com a saúde emocional. No cenário 

escolar, a disciplina que trabalha diretamente com a atividade corporal é a 

educação física, por isso é tão importante que ela seja realizada inclusive em 

modo remoto. Especialmente durante o isolamento social em que há uma 

tendência em ficar mais em casa e consequentemente se movimentar menos. 

Além disso, a educação física pode proporcionar interação com outras 

pessoas e a mudança de foco do estresse gerado pela pandemia. Com atividades 

que envolvam jogos, brincadeiras, dança, ginástica, lutas e práticas corporais, o 

aluno se torna sujeito capaz de reconhecer seu próprio corpo, permitindo 

ampliar sua visão de mundo. Então, cabe ao professor de educação física 

adaptar essas atividades para a modalidade remota, tanto utilizando recursos 

digitais quanto materiais que os alunos tenham fácil acesso em casa, como 

brinquedos e utensílios de cozinha. 

O distanciamento não pode ser caracterizado como empecilho na 

interação e na realização de atividades que refletem diretamente no 

desempenho do aprendizado teórico e físico destes alunos. Nesse contexto, é 

função do professor apresentar conteúdos práticos que desenvolvam o 

interesse no aluno, questionar sobre sua rotina diária, debater entre os colegas 

como está sendo a vivência durante a pandemia, orientar a prática de 

atividades esportivas e física, orientar uma boa alimentação, propor atividades 

que discutam sobre uma nova forma de socializar, fortalecendo assim a relação 

entre os alunos e com o professor mesmo com o distanciamento. 

Dentre as atividades básicas da Educação Física relacionada aos 

conteúdos estruturantes: esporte, jogos e brincadeiras, dança ginastica e lutas 

o professor pode propor estratégias práticas aplicando atividades em que o 

aluno possa vivenciar e conhecer aspectos e características das diferentes 

manifestações de cada conteúdo, associando informações de prevenção e 
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propagação do vírus acerca das novas práticas adotadas em cada modalidade 

esportiva. 

Atividades físicas em tempos de isolamento social podem ser 

realizadas de diversas formas, gravando vídeos realizando brincadeiras 

recreativas, organizar circuito de exercícios e programar um tempo para 

realização deste circuito de exercício, produzir algum brinquedo, demonstrar 

o método de brincar com o brinquedo inventado, fazer um desafio de atividades 

que os alunos possam competir e compartilhar remotamente. Para isso, o 

professor pode realizar pesquisa acerca dos novos métodos de se realizar 

esportes coletivos considerando os cuidados com o vírus, incentivar a 

realização de atividade física com os familiares dos alunos em casa e debater 

sempre a importância da prática de atividade física em tempos de pandemia, 

especialmente os benefícios físicos e mentais. 

Dessa forma, a metodologia ativa aplicada nas atividades práticas e 

teorias na disciplina da Educação Física, abordando os cuidados relacionados a 

prevenção e o conhecimento sobre o vírus COVID-19 é de suma importância 

para o desenvolvimento dos alunos em tempos de isolamento. 

Sugestão de atividades 

 
As atividades descritas têm como objetivo proporcionar ao aluno a 

interação com os colegas de turma ao exibir o vídeo por modo de aula remota 

realizando a atividade ou brincadeira com seus familiares. As atividades 

poderão ser realizadas com os colegas de turma ao retornarem as aulas 

presenciais ou com os familiares enquanto ocorre o ensino remoto, 

estabelecendo assim a interação do aluno com seus familiares e posteriormente 

com seus colegas de turma. 

Atividade pêndulo do Coronavírus e corrida contra a Covid-19 
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Vivenciar a importância com os cuidados na prevenção contra o 

Coronavírus por meio lúdico da atividade. 

Desenvolver a coordenação motora, lateralidade e interação por meio 

da atividade. 

Estimular a pratica física analisando a importância dos cuidados com 

a higiene e como isolamento podem ser benéficos para evitar o contágio. 

Descrição da atividade Pêndulo do Vírus COVID-19: 

Antes das atividades é importante que o professor discuta com os 

alunos a importância da higienização de materiais que serão utilizados e dos 

próprios alunos, como o uso de álcool gel ou a lavagem das mãos. 

O aluno deverá passar pelo Pêndulo do Vírus COVID -19 sem encostar 

nele, evitando assim a “propagação do vírus” COVID-19 

Material: 

Espuma ou outro material leve; 

Corda ou barbante (1 mt) aproximadamente; 

2 Banquetas que suportem o peso do aluno ou de um familiar; 

O participante deverá criar um pêndulo utilizando um pedaço de 

espuma amarrado por uma corda de aproximadamente. 

Descrição da brincadeira: 

Um dos participantes (Aluno ou familiar) deverá subir com a devida 

segurança sobre as banquetas, uma distante da outra. Este mesmo vai balançar 

o pêndulo de um lado para o outro, neste momento o outro participante irá 

passar entre as banquetas, por baixo das pernas do primeiro participante, sem 

encostar no pêndulo do Vírus COVID- 19. 
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