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Estamos iniciando as aulas do ano letivo 2021 ainda no modo 

remoto, mas com a perspectiva de retornar ao ensino 

presencial ,  mesmo alternado,  durante o primeiro tr imestre.   

Neste material apresentamos atividades de mobilização do interesse dos alunos 

para o período de aulas remotas, e uma proposta para a acolhida quando 

retornem as aulas presenciais .  

Esse segundo momento acontecerá com a  ameaça da pandemia ainda presente.  

Será após meses de distanciamento social  que muitos alunos terão vivido de 

modo estrito, ou em situação de isolamento escolar,  para aqueles que não 

participaram das aulas online. Infelizmente, talvez pessoas da famíl ia ou 

conhecidos deles tenham adoecido ou mesmo falecido vítimas da Covid-19.  

Teremos, por outro lado,  a obrigação de seguir na escola protocolos de 

segurança sanitária que limitam severamente a afetividade. A vontad e de dar um 

abraço e de fazer brincadeiras que nos aproximem fisicamente deve rá ser 

reprimida. Difícil  para os adultos. Muito mais difícil  para crianças e adolescentes.  

2 0 2 1   

V O L T A  À  E S C O L A  D U R A N T E  A  
P A N D E M I A  

Vivências socioemocionais para acolher os alunos 

na volta às aulas remotas e presenciais.  
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No intuito de ajudar os alunos do Ensino Fundamental e Médio a processar a 

experiência e  a se adaptar ao novo convívio na escola, preparamos com 

perspectiva de educação socioemocional este material,  que contém: 

- Três atividades para serem realizadas durante o período de aulas remotas, 

sendo que uma delas tem uma continuação diária rápida que pode durar até 

30 dias, a critério do professor.  

- Oito atividades para o retorno às aulas presenciais,  a serem realizadas em 

sequência, iniciando no primeiro dia da volta  à escola.  

- Uma atividade permanente de autoavaliação rápida da turma sobre o seu 

comportamento de segurança sanitária  na escola, para evitar o relaxamento  

do cuidado.  

- Informações científ icas sobre vacinação , que reforçam o conhecimento dos 

professores para o esclarecimento dos alunos que manifestem negacionismo. 

As atividades são intuitivas e simples, de fácil  apropriação pelos professores. O 

material  necessário para realizá -las está incluído nos planos de aula, devendo 

apenas ser fotocopiado.  

Na hipótese de retorno com ensino híbrido e alternância das turmas na escola, 

será necessário realizar as atividades com os dois grupos.  

A orientação procedimental para os professores é respeitar as emoções dos 

alunos e estimular o diálogo entre eles, pois é nessa interação que acontece a 

influência mútua.  Não se trata aqui,  como em tudo o que é educação 

socioemocional,  de dar aula s expositivas. Leveza será fundamental.  

Sucesso para todos na volta às aulas ! 

 

Equipe do Comunicação e Cultura –  Programa Turma Legal  
www.empatianaescola.org.br  

www.empatianaescola.org.br
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A T I V I D A D E  1   

a)  O abraço do primeiro dia 

Após as boas-vindas de início do ano escolar, proponha um 

abraço de retomada. Será feito de forma virtual, com 

participação de todos. Mostre como fazer (figura) com 

tapinhas. Peça para que todos façam com vontade e energia, 

para o barulho das tapinhas ser bem audível. Participe 

também desse momento de descontração.  

b) Adivinhe quem é? 

Proponha iniciar o ano de maneira descontraída  com uma brincadeira.  Cada 

um da turma terá de falar uma característica de um colega, para os outros 

adivinharem quem é.  

Peça um voluntário para iniciar. O aluno dá uma dica (por exemplo “tem a 

risada mais gostosa”). Todos escrevem suas respostas no chat do programa, 

mas seguram para enviar (“dar o enter”)  até você dar o sinal, para todos fazê-

lo ao mesmo tempo. 

Após essa rodada – que inclui deixar fluir os comentários espontâneos que 

aparecerem - outro aluno dá sua dica. E assim sucessivamente até que todos, 

ou a maior parte, tenham participado. 

c) A retomada 

Fale da retomada do ano escolar e das perspectivas de, em pouco tempo, 

voltarmos finalmente às aulas presenciais. 

Repasse as informações que você tem a esse respeito  e pergunte como eles se 

sentem a respeito dessa perspectiva de voltar à escola. 

Deixe a conversa fluir e explore as falas. 

A T I V I D A D E S  D E  A C O L H I D A  P A R A  A  

R E T O M A D A  C O M  A U L A S  A  D I S T Â N C I A  
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Para terminar, peça para cada um dar no chat uma nota de 1 a 10 a sua 

vontade de voltar a ter aulas na escola.  

Uma vez que todos tenham se manifestado calcule a média e comente. 

d) Retomando online  

Pergunte se alguém tem alguma sugestão a fazer sobre as aulas online. O que 

acham que precisamos melhorar?  

Valorize a participação dos alunos e aproveite as propostas exequíveis para 

melhorar a sua prática docente online.  

Para terminar, agradeça a partic ipação de todos.  
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A T I V I D A D E  2   

a) Campeonato Adivinha Adivinhador 

Explique que neste início do ano escolar 2021 vai organizar um campeonato de 

adivinhas. Durante os próximos x dias você vai propor no início de todas as 

aulas uma adivinha.  

Organize equipes para participar, identificadas com nomes de cores ou de 

animais. A cada rodada um aluno, por rodízio, representa sua equipe no jogo.  

Leia o anexo Campeonato Adivinha Adivinhador(a) para mais detalhes  e 

veja a lista de adivinhas.  

Diga a primeira adivinha. Os alunos podem responder oralmente ou no chat. 

Quem responder primeiro ganha o ponto.   Se alguém da equipe que não é o 

representante responde, é descontado um ponto.  

b) Preparando para as condições de segurança 

Primeiro momento 

Lembre aos alunos que temos a perspectiva de retomada das aulas presenciais 

em breve, e a nota que a turma deu a suas expectativas a esse respeito  na 

atividade anterior.  

Pergunte quais seriam, para eles, as normas de segurança sanitária que 

deveriam ser criadas na escola.   

Anote as sugestões e pergunte qual ou quais serão as normas de segurança 

que será mais difícil respeitar.  Deixe a conversa fluir. 

Segundo momento 

Peça para cada um dar uma nota de 1 a 10 a sua disposição pessoal para 

seguir essas normas segurança sanitária na escola.  

Todos respondem no chat. Calcule a média da turma e pergunte aos alunos o 

que acham do resultado. A disposição é suficiente? 

Terceiro momento 

Peça agora que deem uma nota de 1 a 10 à confiança que cada um tem que os 

colegas da turma vão seguir estritamente as normas de segurança. Faça nota r 
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que diferentemente da primeira pergunta, que era sobre a atitude pessoal de 

cada um, esta é sobre o que pensam que vai ser a atitude dos colegas.  

Todo mundo responde no chat e novamente você calcula a média. 

Quarto momento 

Comente os resultados (pode haver uma diferença a maior ou a menor na nota 

atribuída ao comportamento pessoal em relação ao comportamento dos 

outros). 

Se a diferença for significativa, provoque os alunos com perguntas a esse 

respeito e explore a conversação. 

Termine agradecendo a participação de todos. 
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C a m p e o n a t o  A d i v i n h a  A d i v i n h a d o r  
 

Uma recomendação recorrentemente feita aos professores 

em tempos de aulas online, é investir em momentos de 

descontração e na participação dos estudantes, como forma 

de manter a adesão ao formato das aulas à distância.  

Para o início do ano escolar 2021, que acontece ainda na 

modalidade online, apresentamos um jogo que é ao mesmo 

tempo de acolhida e descontração. 

Consiste em propor uma adivinha diária os estudantes, que 

competem em um campeonato por pontos, que dura vários 

dias. Seguem 60 adivinhas – alguns dias será necessário 

propor mais de uma, se ninguém adivinhar.  

O professor organiza equipes, identificadas com nomes de cores, de animais. A cada 

rodada um aluno, por rodízio, representa sua equipe no jogo.  

Esta competição permite dar continuidade à animação e socialização da turma após a 

realização da atividade 3, organizando um momento de brincadeira todos os dias, até o 

dia que você escolheu para finalizar.   

60 adivinhas  
Escolha as que mais se adaptem ao nível cognitivo de sua turma 

Mais fáceis 

1.  O que é que amarela só de cair?  
Resposta:  O ovo.  

2.  Qual é o quei jo que mais sente dor?  
Resposta:  O queijo ralado.  

3.  O que dorme de pé e anda deitado?  
Resposta:  O pé .  

4.  O que se coloca na mesa, é servido para todos, não é comida, mas é ótimo para comer?  
Resposta:  Os ta lheres.  

5.  O que cai  de pé e corre deitado?  
Resposta:  A chuva .  

6.  O que é meu, mas as pessoas falam mais dele do que eu?  
Resposta:  O meu nome.  

7.  O que o casal de sapos foi  fazer no shopping?  
Resposta:  Comprar sapatos  

8.  Quando o Ano novo vem antes do Natal?  
Resposta:  No dicionário  
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9.  O que é uma minhoca com sono?  

Resposta:  Uma dorminhoca  

10.  Por que o Jequit ibá cresce mais que as outras árvores?  
Resposta:  Porque e le é cara de pau   

11.  O pãozinho fo i  pego depois de as saltar o pão de forma; onde ele f icou preso?  
Resposta:   Na cadeia a l imentar  

12.  O que é o que é:  tem dentes,  mas não tem boca, tem barba, mas não é um homem?  
Resposta:  O alho.  

13.  O que quanto mais cresce, menos se vê?  
Resposta:  O escuro.  

14.  O que nasce grande e morre pequeno? 
Resposta:  A borracha .  

15.  O que é mais  úti l  quebrado do que inteiro?  
Resposta:  O ovo. 

16.  Por que o saci  tem só um pé?  
Resposta:  Porque e le tem só uma perna .  

17.  Três homens estavam em um barco. E le virou, mas apenas dois molharam os cabelos. Por 
quê? 
Resposta:  Um era careca  

18.  Qual é a  últ ima coisa que você t ira  antes  de dormir?  
Resposta:  Seus pés do chão  

19.  Eu uso óculos,  mas não vejo nada. Quem sou eu?  
Resposta:  o nariz  

20.  O que é,  o que é? Anda com os pés na cabeça  
Resposta:  O piolho.  

21.  O que é,  o que é? Mesmo  atravessando o r io não se molha.  
Resposta:  A ponte.  

22.  O que o pneu disse ao borracheiro?  
Resposta:  Vê se não me enche  

Expertas 

23.  Qual é o peixe preferido do lenhador?  
Resposta:  Peixe serra .  

24.  Qual é o cavalo vai  fazer no orelhão?   
Resposta:  Passar um trote.  

25.  Por que não se pode inger ir  cola?  
Resposta:  devido ao efeito colateral  

26.  Que tipo de árvore pode-se carregar na mão?  
Resposta:  A Palma.  

27.  De qual animal o macaco prego tem mais medo?  
Resposta:  Do tubarão-martelo.  

28.  Qual o bombom que a sereia mais gosta?  
Resposta:  “Sereinata” de Amor .  

29.  O que ocorre quando a abelha perde o ferrão?  
Resposta:  É o f im da picada .  

30.  O que é o jardineiro mais detesta?  
Resposta:  Que o deixem plantado.  

31.  O que a zebra disse para a mosca?  
Resposta:  Você está na minha l istra negra  
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De atenção 

32.  O que tem no f im do arco -ír is?  
Resposta:  A letra "S"  

33.  Por que um homem que vive em Minas não pode ser enterrado em São Paulo?  
Resposta:  Porque e le ainda está v ivo  

34.  Se você jogasse uma pedra branca no Mar Vermelho, o que e la se tornaria?  
Resposta:  Molhada  

35.  O que ocorre uma vez em 1 minuto, duas vezes em 1 momento e nunca no dia?  
Resposta:  A letra M. 

36.  Qual mês tem 28 dias?  
Resposta:   Todos,  é c laro.  

37.  Quantos animas de cada espécie Moisés levou na arca com ele?  
Resposta:  Nenhum, pois a arca era  de Noé.  

38.  Quantas gotas de água você pode colocar em um copo vazio?  
Resposta:  Apenas uma, pois após a primeira o copo não está mais vazio!  

39.  Eu transformo uma planta em um planeta,  quem sou eu?  
Resposta:  A letra "e" .  

40.  Qual o animal que come com o rabo?  
Resposta:  Todos, pois não podem tirar o rabo para comer.  

41.  O que é,  o que é? O gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás .   
Resposta:  A s i laba GA  

42.  Tem em todo lugar,  mas não tem em lugar nenhum?  
Resposta:  A palavra todo .  

43.  O que é? Todas as mães têm. Sem ele não te m pão. Some no inverno. Aparece no verão.  
Resposta:  O t i l  ~  

Mais difíceis 

44.  O que é,  o  que é? É água e não vem do mar /  Nem na terra não nasceu /  Do céu ela não 
caiu /  Todo mundo já lambeu?  
Resposta:  A lágrima.  

45.  O que é,  o  que é? É perigosa de armar /  Sempre é melhor não entrar /  Ninguém gosta de 
perder /  Todo mundo quer ganhar.  
Resposta:  Uma briga  

46.  O que é,  o  que é? Todos lhe batem / Não sei  que mal tem / Pois só  devia entrar /quem 
vier por bem!  
Resposta:  A porta  

47.  O que é,  o que é? Tem cauda mais não é c ão /  Não tem assas mas sabe voar /  Se a largam 
não sobe /  No vento gosta de brincar.   
Resposta:  A pipa (arraia).  

48.  O que é,  o  que é? Quanto mais se perde, mais se tem . 
Respostas:  O sono .  

49.  O que é,  o que é? Tem pescoço, mas não tem cabeça;  tem braços,  mas não tem mãos.  
Resposta:  A camisa.  

50.  O que é,  o que é  o objeto que mais pesa no mundo?  
Resposta:  A balança.  

51.  O que é tão delicado que dizer o nome quebra?  
Resposta:  O si lêncio  
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52.  Dentro de uma casa verde há uma casa branca,  dentro da casa branca há uma casa 

vermelha como muitos bebês. O que é isso?  
Resposta:  Melancia  

53.  O que f ica cada vez mais úmido quanto mais  seca?  
Resposta:  a toalha  

54.  Diga 3 dias seguidos sem usar segunda, terça,  quarta,  quinta,  sexta,  sábado ou domingo.  
Resposta:  Ontem, hoje e amanhã  

55.  O que se enche de mãos vazias?  
Resposta:  As luvas  

56.  Quais as 2 palavras que realmente abrem portas nesse mundo?  
Resposta:  Empurre e Puxe  

57.  O que é,  o que é? Fica cheio durante o dia e vazio a noite.  
Resposta:  O sapato  

58.  Adivinhe se puder:  Quando mais quente ele está,  mas fresco o danado é.  
Resposta:  O pão  

59.  O que é? O que é? Tem mais de 10 cabeças,  mas não sabe pensar.  
Resposta:  O caixa de fósforos  

60.  O que é? O que é? Tem coroa, mas não é re i,  tem raiz,  mas não é planta.  
Resposta:  O dente.   
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A T I V I D A D E  3  

a) Adivinha do dia – Campeonato Adivinha Adivinhador(a) 

Dê as boas-vindas e proponha a adivinha do dia, dando continuidade ao 

Campeonato.   

b) Orquestra do cuidado 
Para esta atividade você precisará selecionar uma música de ritmo bem marcado, que os 
alunos conheçam. Pode ser uma música infantil  popular, para aumentar ainda mais a 
brincadeira.  

Primeiro momento 

Explique que quando as aulas retornarem ao modo presencial será necessário 

a turma estar afinada que nem uma orquestra , para o cuidado de todos.  

Proponha criar uma orquestra online para o grupo ir se preparando: a 

Orquestra Boca Livre da turma.  

Cada aluno deverá fazer um som específico com a sua boca. Pode ser um som 

baixo, do tipo bômm bômm, agudo como píí píí, seco tap! tap! ou pot! pot!, 

nasal como nhemm ou nhãmm e qualquer outra invencionice.  

Mostre a lista a seguir para que todos escolham qual será o seu som e 

ensaiem livremente. Alguns alunos devem necessariamente fazer o som grave 

(instrumento Bumbom), para a orquestra ter uma base.  

Explique que você vai por para tocar uma música, e todos terão de seguir o 

ritmo “tocando” o instrumento que escolheram. 

Segundo momento 

Execução.  

Comporte-se como regente de orquestra. Se a execução for fraca interrompa, 

dê um carão carinhoso e reinicie até o som ser bem vigoroso. 

Caso seja possível grave a performance, para enviar depois a criação coletiva a 

todos. 

Termine agradecendo a participação de todos.  
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GRANDE ORQUESTRA BOCA LIVRE 

 

INSTRUMENTO SOM 

Bumbom bômm bômm 

Passarinho molhado pííí pííí 

Cachorrinho úii úii 

Bateporta plam! plam! 

Batestaca tap! tap! 

Goteira pot! pot! 

Goteiranalata ploc! ploc! 

Nemsei nhemmm nhemmm 

Rango nhãmmm nhãmmm 

Pato-rouco cuac cuac 
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A T I V I D A D E  1   

a)  O abraço 

Fale da dificuldade que é se reencontrar depois de tanto tempo, sem poder se 

abraçar nem estar perto uns dos outros, por causa do cuidado para evitar o 

contágio pelo coronavírus. 

Proponha a turma manifestar sentimentos por meio do abraço a distância. Os 

alunos ficam em pé e experimentam as diversas formas mostradas nas figuras 

(a primeira é com tapinha nos ombros, a última é a mais apertada) 1. 

 

 

 

 

 

 

Feito isso, peça que fechem os olhos e deem o abraço a distância preferido 

deles na pessoa que mais gostam na turma. Deixe durar entre 10 a 20 

segundos.   

b) O reencontro 
Este momento tem duas alternativas de realização, conforme haja, ou não, alunos da 
turma com familiares falecidos em decorrência da Covid -19.  

•  Quando há alunos que tiveram perdas familiares pessoais  

 
1 Imagens adaptadas de https://www.natura.com.br/blog/saude -e-bem-estar/guia-do-autoabraco-como-
reinventar-demonstracoes-de-carinho 

A T I V I D A D E S  D E  A C O L H I D A  P A R A  O  

R E T O R N O  P R E S E N C I A L  
( a s  a t i v i d a d e s  i n i c i a m  n o  p r i m e i r o  d i a  d e  a u l a )   
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OBSERVAÇÃO: É impossível pautar completamente este momento desde fora do 

ambiente afetivo e da delicadeza que a situação exige. Adapte a proposta que 

apresentamos ouvindo o que seu coração lhe diz.  

Fale do balanço doloroso da pandemia, e do número de pessoas que faleceram 

(pesquise “vítimas covid Brasil” na in ternet para ter a informação mais 

atualizada).  

Relate com delicadeza as perdas pessoais do(s) aluno(s) da turma. Peça para 

que todos fechem os olhos e deem um abraço virtual apertado nesse(s) 

colega(s). Pergunte se alguém quer falar.  

Fotocopie e recorte os corações. Distribua aos alunos para escreverem 

mensagens para esse(s) colega(s). Crianças não alfabetizadas fazem desenhos. 

Recolha os recados e entregue ao(s) destinatário(s).  

• Quando NÃO há alunos que tiveram perdas pessoais  

Pergunte se alguém teve casos de coronavírus entre seus familiares ou 

conhecidos.  

Após os relatos fale do balanço doloroso da pandemia, e do número de vítimas 

no Brasil (pesquise “vítimas covid Brasil” na internet para ter a informação 

mais atualizada). 

A seguir, distribua corações nos quais os alunos escrevem mensagens para as 

milhares de famílias que perderam seres queridos. Crie um painel.  

c) O protocolo de segurança 

Repita para todos as regras de segurança da escola. Pergunte se alguém tem 

alguma dúvida e esclareça. 

d) Finalização  

Agradeça a participação de todos e peça uma salva de palmas.  
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A T I V I D A D E  2   

a)  O abraço, com humor  

Fale sobre o desafio de estarmos juntos na escola e não 

podermos nos tocar nem ficar perto uns dos outros. 

Proponha criar uma corrente positiva através da troca 

virtual de abraços com tapinhas nos ombros. Todo mundo 

fica em pé, olhando para os colegas. Crie um momento de 

bom humor.  Mesmo que o barulho já seja audível, peça 

para fazerem mais e mais alto. 

b) Falando da experiência 

Procuramos com esta atividade maximizar o diálogo entre os alunos para 
ajudá-los a processar a experiência que estão vivendo. Mantenha-se na 
posição de observador, estimulando-os com perguntas quando necessário.  

Primeiro momento 

Pergunte o que estão achando do reencontro na escola. Momento de conversa 

livre estimulada por suas perguntas.    

- Do que mais sentiram falta da escola? 

- Como foi estudar a distância?  

- O que foi mais difícil? O que teve de bom? 

- Teriam preferido vir à escola? Por quê? 

Segundo momento 

Conversa livre sobre o distanciamento social. Perguntas provocadoras: 

- Vocês tiveram medo do novo coronavírus? E suas famílias? 

- O que fizeram?  

- Conseguiram manter contato com os amigos? De que forma? 

- Ajudaram em casa? De que forma? 

- Seus pais ficaram no isolamento ou precisaram sair para trabalhar?  

- Tem algum momento marcante que queiram contar?  
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A conversa dura o tempo necessário para que todos se expressem a contento. 

Explore os depoimentos para fazer indagações,  mostrando interesse pelas 

histórias relatadas.  

Terceiro momento 

Distribua folhas A4 e peça que os alunos façam um desenho apresentando a 

pandemia e o distanciamento social e escolar.  Após terminar, cada aluno 

apresenta sua produção. Valorize as produções em um mural.  

c) Finalização  

Agradeça a participação de todos e peça uma salva de palmas.  
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A T I V I D A D E  3   

Para alunos escritores.  

a) Histórias de vida  

Proponha aos estudantes escrever um pequeno livro com as histórias do 

período de distanciamento e de ensino remoto.  

Cada um vai escrever um relato de algum momento vivido durante o período 

que estiveram sem vir à escola, que considere marcante, por qualquer motivo 

que seja.  

Utilize a sequência didática: 

▪ SD - Momento 1 

Os alunos escrevem uma história que viveram durante a pandemia, em uma 

folha solta.  

Escreva no quadro o que não pode faltar na história: 

A. Nome da(s) pessoa(s) que viveram a história.  

B. Quando e onde aconteceu. 

C. Os fatos contados na ordem (cronologia).  

D. Sentimento o pensamento sobre o fato de quem relata  

▪ SD - Momento 2 

Agregue na lista do quadro um ponto E. Está completa? Deu para entender?  

Os alunos trocam suas histórias entre si. Quem recebe lê o texto do colega e 

anota abaixo ou no verso da página seus comentários sobre os pontos do guia 

que está no quadro.  

▪ SD - Momento 3 

Cada um recebe de volta seu texto. Peça que leiam as observações e 

sublinhem as palavras repetidas.  

A tarefa dos alunos agora é aprimorar as produções, considerando as 

observações dos colegas e novas ideias que possam ter. Eles reescrevem em 

uma segunda folha, que irá para o livro.  Peça para substituir as palavras 

repetidas e agregar um título. Dê apoio personalizado no momento da 

reescrita.  
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Se quiserem, poderão fazer um desenho para ilustrar a história contada.  

b) Valorização 

Todos leem suas histórias finalizadas. Deixe fluir os comentários que 

aparecerem espontaneamente. Termine parabenizando a todos e pedindo uma 

salva de palmas. 

*** 

Recolha as produções, grampeie em brochura e adicione uma capa bonita com 

um título, que poderá ser feita por um aluno. 

Se for possível, fotocopie o material para distribuir às famílias.  

Você pode ainda digitar as Histórias de Vida e organizar em páginas A4, para 

publicar um pequeno jornal. 
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A T I V I D A D E  4   

a)  O abraço 

Repita a corrente positiva do abraço a distância, olho no olho 

com os colegas, com tapinhas no ombro (figura). Vamos usar 

sempre esse recurso para marcar o início do momento de 

conversa. Peça batidas bem barulhentas, para dar um tom 

divertido.  

b) Como estamos nos cuidando na escola? 

Primeiro momento 

Para este momento você poderá fotocopiar ou imprimir o material que se encontra no 
final deste plano de aula, caso deseje distribuir aos alunos.  

Peça para a turma resolver a seguinte questão em exercício individual ou 

coletivo.  

Domingo passado*, João e a Juliana foram expostos ao coronavírus. Na casa 

do João houve uma festa de aniversário, e Juliana foi fazer compras . Os 

dois relaxaram no cuidado. 

João teve os sintomas da doença oito dias depois do contágio, e no mesmo 

dia deixou de ir à escola. Já a Juliana só teve sintomas 14 dias após o 

contágio e deixou de ir à escola nesse dia também. 

A) Que dias da semana serão esses em que João e Juliana terão os sintomas 

da Covid-19?  

B) Quantos dias eles virão à escola, achando que estavam sem a Covid-19?  

* Escreva no quadro a data do domingo anterior à realização da atividade, para que 

fique mais realista.    

 

Ensine 

Após o exercício, explique que as pessoas podem estar doentes sem saber, 

porque não têm nenhum sintoma. Mesmo sem sintomas, essas pessoas 

passam a doença para os outros.  

Eventualmente você pode aproveitar para dar uma aula relâmpago: 

- Sintoma: manifestação de uma doença ou infecção. 
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- Pré-sintomático:  momento inicial de uma doença, antes que os sintomas 

se apresentem. 

- Sintomática: pessoa que tem os sintomas da doença ou infecção. 

- Assintomática: pessoa que está doente, não apresenta nenhum sintoma, 

mas pode contagiar os outros. 

Segundo momento 

Provoque uma conversação: 

- Vocês acham que se o João e a Juliana fossem de nossa turma e tivessem 

vindo à escola doentes, sem saber, nós teríamos nos contagiado?  

- Como podemos saber se cada um de nós não foi contagiado nesse final de 

semana que passou? [A menos que tenhamos ficados isolados, não 

podemos saber 100%.  A segurança nunca é completa e vai depender de 

nosso cuidado]. 

c) O cuidado na escola 

Continue a conversação propondo ver como está o cuidado na escola.  

- Como está o respeito às regras de cuidado na escola?  

- O que está sendo mais difícil para vocês?  

- O que poderia melhorar? 

Se for o caso, registre no quadro as ideias ou sugestões dos alunos. 

d) Pacto do Cuidado 

Proponha à turma criar um pacto do cuidado TODO MUNDO CUIDA DE TODO 

MUNDO. Escreva o título em uma cartolina e os alunos imprimem seus 

polegares ou mesmo suas mãos. Faça você também.  

Coloque num local da sala bem visível e peça uma salva de palmas para o 

Pacto do Cuidado da turma , como finalização da atividade. 
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OS SINTOMAS DA COVID-19 

 

Mais comuns  

• febre 

• tosse seca 

• cansaço 

 

Menos comuns 

• dores e desconfortos 

• dor de garganta 

• diarreia 

• conjuntivite 

• dor de cabeça 

• perda de paladar ou olfato 

• erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés 

 

Sintomas graves 

• dificuldade de respirar ou falta de ar 

• dor ou pressão no peito 

• perda de fala ou movimento 
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Para fotocopiar 

 

Domingo passado João e a Juliana foram expostos ao coronavírus. Na casa do João houve uma 

festa de aniversário, e Juliana foi fazer compras. Os dois relaxaram no cuidado.  

João teve os sintomas da doença oito dias depois do cont ágio, e no mesmo dia deixou de ir à 

escola. Já a Juliana só teve sintomas 14 dias após o contágio e deixou de ir à escola nesse dia 

também. 

A) Que dias da semana serão esses?  

B) Quantos dias eles virão à escola achando que estavam sem coronavírus?  

Domingo passado João e a Juliana foram expostos ao coronavírus. Na casa do João houve uma 

festa de aniversário, e Juliana foi fazer compras. Os dois relaxaram no cuidado.  

João teve os sintomas da doença oito dias depois do contágio, e no mesmo dia deixou d e ir à 

escola. Já a Juliana só teve sintomas 14 dias após o contágio e deixou de ir à escola nesse dia 

também. 

A) Que dias da semana serão esses?  

B) Quantos dias eles virão à escola achando que estavam sem coronavírus?  

Domingo passado João e a Juliana fo ram expostos ao coronavírus. Na casa do João houve uma 

festa de aniversário, e Juliana foi fazer compras. Os dois relaxaram no cuidado.  

João teve os sintomas da doença oito dias depois do contágio, e no mesmo dia deixou de ir à 

escola. Já a Juliana só teve sintomas 14 dias após o contágio e deixou de ir à escola nesse dia 

também. 

A) Que dias da semana serão esses?  

B) Quantos dias eles virão à escola achando que estavam sem coronavírus?  

Domingo passado João e a Juliana foram expostos ao coronavírus. Na cas a do João houve uma 

festa de aniversário, e Juliana foi fazer compras. Os dois relaxaram no cuidado.  

João teve os sintomas da doença oito dias depois do contágio, e no mesmo dia deixou de ir à 

escola. Já a Juliana só teve sintomas 14 dias após o contágio e  deixou de ir à escola nesse dia 

também. 

A) Que dias da semana serão esses?  

B) Quantos dias eles virão à escola achando que estavam sem coronavírus?  

Domingo passado João e a Juliana foram expostos ao coronavírus. Na casa do João houve uma 

festa de aniversário, e Juliana foi fazer compras. Os dois relaxaram no cuidado.  

João teve os sintomas da doença oito dias depois do contágio, e no mesmo dia deixou de ir à 

escola. Já a Juliana só teve sintomas 14 dias após o contágio e deixou de ir à escola nesse dia 

também. 

A) Que dias da semana serão esses?  

B) Quantos dias eles virão à escola achando que estavam sem coronavírus?  
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A T I V I D A D E  5   

a)  O abraço 

Começamos com o ritual do abraço virtual nos colegas, 

olho no olho, com tapinhas nas costas.   

b) O cuidado  

Primeiro momento 

Inicie a conversa pedindo aos alunos que definam o 

verbo CUIDAR.  

- Peça que cada um relate um momento em que se sentiu cuidado.  

- Depois todos contam uma situação em que sentiram que eles cuidaram de 

alguém. 

Deixe os alunos conversarem a vontade sobre o tema.  

Segundo momento 

Apresente uma máscara e pergunte se conhecem ou se já viram pessoas que 

não usam quando saem de casa.  

Pergunte para que serve a máscara. 

A resposta vai ser provavelmente que é para a gente não se contagiar. Se não 

aparecer espontaneamente na conversa, faça perceber que ela TAMBÉM serve 

para nós não contagiarmos outras pessoas quando estamos com a doença, 

mesmo sem sabermos. É o que aconteceu com o João e a Juliana como vimos 

na atividade anterior. 

Conclusão: a máscara serve para NOS PROTEGER DAS OUTRAS PESSOAS  e, ao 

mesmo tempo, CUIDAR DE OUTRAS PESSOAS. 

Enfatize e leve os alunos à compressão dessa dupla características. 

Estamos trabalhando duas competências socioemocionais 

importantes, o autocuidado e a empatia. 

c) Agentes do Cuidado 

Proponha criar mensagens para as pessoas entenderem a dupla utilidade da 

máscara, da seguinte maneira: 
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Opção 1 - Cartaz 

Imprima e entregue um exemplar a cada estudante, da imagem a seguir, que 

associa a máscara com uma placa de trânsito de mão dupla .  

Pergunte o que eles visualizam na imagem e o que entendem da mesma. 

Nesse momento deve aparecer o conceito que está sendo trabalhado (dupla 

função da máscara). 

A turma vai produzir coletivamente um ou vários slogans publicitários para o 

cartaz.  

Escreva no quadro as ideias que vão aparecendo. Guie o aperfeiçoamento e a 

seleção das melhores. 

Finalizado o processo, os alunos escrevem com letras grandes um slogan 

abaixo da imagem. Recomende escrever primeiro a lápis, para poder corrigir  

se necessário, e depois repassar com caneta preta ou colorida.  

Os alunos levam os cartazes para colocar em um lugar visível de suas 

residências. Você também pode organizar o grupo para afixar na escola. 

Opção 2 - Mensagem pessoal 

Imprima, recorte e distribua aos alunos os cartões de mensagens. Pergunte o 

que eles visualizam na imagem e o que entendem da mesma. Nesse momento 

deve aparecer o conceito que está sendo trabalhado, da dupla função da 

máscara. 

Os alunos escrevem uma mensagem de orientação para uma pessoa que não 

está usando a máscara. 

d) Finalização  

Agradeça a participação de todos e peça uma salva de palmas.  
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A T I V I D A D E  6   

a)  O abraço 

Repita a corrente positiva através do abraço com batidas 

no ombro, que é a marca deste momento de conversa.   

b) Retomada da atividade anterior 

Os alunos contam como foi a reação das pessoas que 

viram o cartaz ou receberam a mensagem.  

c) Novas formas de saudação. Brincadeira 

Peça para os alunos mostrarem formas de saudação que conhecem, e que não 

precisam que as pessoas se toquem com as mãos.  

Após as demonstrações anuncie o concurso de saudações malucas, sem se 

tocar com as mãos. O procedimento é assim: 

Dois alunos veem à frente da sala e mostram suas saudações. Imediatamente 

depois a turma escolhe qual é a melhor  das duas. 

O aluno que ganhou fica na frente e o outro retorna a seu lugar, sendo 

substituído por outro colega. O aluno vencedor da primeira rodada repete sua 

criação e o outro mostra a sua. Novamente a turma escolhe a melhor.   

O procedimento se repete até todos terem mostrados suas criações e a 

saudação maluca da turma ter sido escolhida.  Todos ensaiam a saudação.  

d) Breve avaliação do Pacto do Cuidado 

A turma assinou um Pacto do Cuidado (mostre o cartaz).  

- Todo mundo está respeitando o pacto? 

- O que está sendo mais difícil? 

- Os alunos das outras turmas estão se cuidando? 

- E os professores e funcionários? 

e) Mensagem para o amigo secreto  

Organize a escolha do amigo secreto.   
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Todos devem pensar uma mensagem para seu amigo secreto sobre o cuidado. 

Pode ser para dizer como ele está se cuidando bem ou que ele precisa 

melhorar. 

Um a um os alunos falam oralmente suas mensagens, e os colegas devem 

adivinhar sobre quem está falando.   

f)  Finalização  

Agradeça a participação de todos e peça uma salva de palmas .  
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A T I V I D A D E  7   

a)  O abraço 

Momento da corrente positiva do abraço a distância, 

olho no olho, com batidas no ombro.   

b) Homenagem ao pessoal da saúde    

Primeiro momento 

Explique que a atividade do dia será homenagear os heróis da pandemia, o 

pessoal da saúde.  

Pergunte: O que é ser um herói na realidade? 

Explique que centenas de médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar morreram 

após serem infectados no trabalho, onde tem jornadas estafantes.  

Provoque uma conversa empática, fazendo sucessivamente estas perguntas:  

- Se você fosse um médico ou uma enfermeira que trabalha em um hospital 

que cuida pessoas infectadas, como se sentiria? 

- Qual seria a sua sensação ao chegar em casa e estar com a família? 

- Como se sentiria sabendo que há muitas pessoas que não se cuidam e os 

doentes não param de chegar? 

Peça uma salva de palmas para os heróis e as heroínas da saúde.  

Segundo momento 

Proponha enviar mensagens de alento e parabéns ao  pessoal da saúde. 

Os alunos desenham numa folha inteira uma homenagem aos profissionais da 

saúde (é possível fazer colagens também). Eles apresentam suas produções.  

Prepare uma cartinha (poderá ser feita por um aluno) e ponha junto com as 

produções em um envelope e entregue-a na secretaria de saúde ou no 

hospital mais próximo que trata de pacientes do coronavírus (não tema, pois 

você não precisará passar da recepção).    

Não esqueça de colocar um endereço, email ou número de WhatsApp para 

receber um retorno e contar aos alunos.  

c) Finalização  

Agradeça a participação de todos e peça uma salva de palmas. 
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A T I V I D A D E  8   

a) O abraço 

Corrente positiva através do abraço a distância, olho no 

olho, com batidas no ombro.   

b) A vacina 

Pergunte aos alunos o que eles sabem sobre a vacina contra 

a Covid-19. Se aparecerem opiniões contrárias à vacinação nesse momento 

diga que o tema é muito sério e conversaremos sobre vacina para esclarecer o 

ponto. 

O que fazer com Fake News que estão circulando , falando que pessoas 

morreram por causa da vacina, por exemplo? Você pode dizer que não viu 

nada sobre isso e mostrar estranheza porque milhões de doses de vacina 

contra a Covid-19 já foram aplicadas no mundo. Você pode mesmo fazer uma 

pesquisa relâmpago no seu celular, para conferir se é verdade. Explique que 

é importante só fazer circular informação verificada, o que é 

responsabilidade de todos. 

Pergunte se sabem que no Brasil já há vacinas obrigatórias para as crianças. 

Quem se lembra de ter sido vacinado? Deixe fluir os relatos. 

Alguém se lembra de ter tido algum efeito ruim?  

A vacuna contra a tuberculose provoca uma reação na pele e deixa uma 

pequena marca. Peça para identificam nos seus corpos. 

Informe que as vacinas são muito seguras e passam por muitos testes antes de 

serem autorizadas pelos órgãos de saúde. A humanidade está usando vacinas 

há mais de 220 anos. No máximo elas provocam um pouco de febre e dores no 

local de aplicação, mas algumas pessoas que sofrem de certas doenças 

precisam ter cuidado. 

Para fazer a transição para a atividade seguinte pergunte se alguém sabe 

quantas vacinas são obrigatórias? [são 17 ao todo]. 

c) Bingo da Vacinação 

Imprima e entregue a cada aluno uma cartela do Bingo da Vacinação.  
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Ela tem a lista das 17 vacinas obrigatórias para crianças no Brasil.  Dê um 

tempo para todos leres. Solicite que circulem oito delas, com as quais irão 

para participar do bingo.  Os alunos poderão fazer perguntas sobre as doenças 

prevenidas pelas vacinas; se precisar de ajuda para responder veja o anexo 

“Para falar das Vacinas”, após a próxima atividade.  

Uma vez que todos escolheram, você passa a “cantar” o nome das doenças, 

seguindo a lista que se encontra abaixo (ela mistura as doenças comuns com 

as menos conhecidas, para que não haja um vencedor cedo demais).  

Você pode prever um bombom para o vencedor. .. 

d) Para terminar  

Finalize reforçando que as vacinas são muito seguras. No Brasil aplicam -se 

mais de 400 milhões de doses ao ano. E no mundo são bilhões!  Deixe voltar a 

conversa sobre o assunto se os alunos manifestarem vontade. Veja 

informações sobre o tema no anexo “Para falar das Vacinas”.  

LISTA PARA O BINGO  

Difteria  

HPV  

Tuberculose 

Doenças causadas pelo Pneumococo  

Hepatite B  

Rotavírus  

Tétano  

Coqueluche  

Meningite  

Poliomielite 

Doenças pela bactéria Neisseria  

Pneumonia  

Varicela  

Sarampo  

Caxumba  

Rubéola  

Hepatite A  

Febre amarela  
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Avaliação continuada 

A  Á R V O R E  D O  C U I D A D O  

Realize toda sexta-feira uma avaliação 

rápida e visual do cuidado coletivo da 

turma durante a semana, como 

finalização das atividades do dia. Na 

segunda-feira promova uma conversa 

livre o assunto, a partir da visualização 

dos resultados. 

Procedimento 

Coloque em lugar visível uma cartolina 

com o desenho do tronco de uma árvore. 

Distribua recortes de papel em forma de 

círculo (modelo para recortar no final 

desta apresentação). Os alunos vão 

pintar os círculos que receberam da cor 

de suas avaliações:  

Verde: a turma está se cuidando bem 

Amarelo: há alguns problemas 

Vermelho: há problemas sérios 

Os alunos colam seus círculos na árvore, de forma que possam ser retirados 

posteriormente. 

Na segunda se faz o levantamento da quantidade de manifestações de cada 

cor e a turma comenta.  Essa contagem pode ser comparada com a da semana 

anterior. 
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A n e x o  

PARA FALAR SOBRE VACINAS 

 

O que são?  

As vacinas são substâncias introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê -las de 

doenças.  São compostas por agentes semelhantes aos microrganismos que causam as 

doenças, mas reduzidos ao estado inofensivo.  

As vacinas ativam o sistema imunológico (d efesas), "ensinando" nosso organismo a 

reconhecer e combater vírus e bactérias caso a pessoa venha a ser infectada.   

Quando as vacinas foram inventadas?  

Em 1796 o médico e cientista inglês Edward Jenner ouviu relatos de que trabalhadores da 

zona rural não pegavam varíola. Descobriu que essas pessoas já haviam tido uma variante 

da doença própria aos bovinos, sem gravidade para os humanos. Combinando materiais 

colhidos nas chagas produzidas pelas duas variantes da varíola , Edward Jenner 

desenvolveu a primeira vacina conhecida.  

Um século depois, em 1881, o cientista francês Louis Pasteur passou a desenvolver a 

segunda geração de vacinas, para combater outras doenças.  Atualmente se utiliza 

engenharia genética altamente sofisticada.  

São perigosas? 

As vacinas são completamente seguras e só chegam ao público após três fases de teste 

rigorosos. Podem provocar riscos apenas em pessoas que sofrem de doenças específicas. 

No Brasil o SUS aplica mais de 400 milhões de doses anuais, sem acontecimento de casos 

graves de reação. No mundo inteiro são bilhões de doses . Já se aplicaram milhões de 

doses de vacina contra a Covid-19. 

O pior que pode acontecer são reações passageiras como febre, dor no local da aplicação 

e dores musculares.   

Por que há então pessoas que são contra as vacinas? 

Contestações às vacinas existem desde sempre. Em 1904, houve uma revolta popular no 

Rio de Janeiro por causa da vacinação obrigatória contra a varíola, uma doença terrível 

que matava 30% dos doentes. 

O desconhecimento e a existência de boatos e informações sem embasamento científico 

(Fake News) são responsáveis pela oposição às vacinas.  Uma pesquisa do Ministério da 

Saúde em 2014 constatou que a média de vacinação no país era de 81,4%. Entre os mais 

ricos era ainda menor, apenas de 76,3%.  

Responsabilidade dos pais  

A vacinação é um direito das crianças. Os pais são responsáveis legalmente pela 

vacinação dos filhos. Eles podem ser culpados penalmente (multa e mesmo prisão) pelas 

consequências na saúde dos filhos da não vacinação obrigatória.  
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As doenças cobertas pela vacinação obrigatória no Brasil  

Tuberculose, Hepatite B, Rotavírus, Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite B 

meningocócica, Meningite pneumocócica, Outras doenças causadas pelo pneumococo e 

pelo meningococo (bactérias), Poliomielite (Pólio, Paralisia Infantil) , Pneumonia, Febre 

amarela, Sarampo, Caxuma, Rubéola, Variclea, Hepatite A. HPV 

Quem produz as vacinas? 

No Brasil, as vacinas são produzidas por laboratórios e por institutos ligados ao poder 

público, como o Instituto Butantan (Governo de São Paulo) ou a Bio-Manguinhos 

(Governo Federal).  

Fontes:   

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1263 -vacinas-as-origens-a-importancia-e-os-
novos-debates-sobre-seu-uso    

e 
https://www.saude.go.gov.br/files/imunizacao/calendario/Calendario.Nacional.Vacinacao.2020.
atualizado.pdf   

 

Doenças prevenidas pela vacinação obrigatória  

Tuberculose 

Doença geralmente causada por uma bactéria. Afeta os  pulmões, embora possa também afetar 

outras partes do corpo. Se não for tratada, a tuberculose ativa causa a morte a metade das 

pessoas infetadas. Os sintomas clássicos da tuberculose ativa são  tosse crónica com expulsão de 

sangue, escarro, febre, suores noturnos e perda de peso. É transmitida por via aérea quando as 

pessoas com tuberculose ativa tossem, cospem, falam ou  espirram.  

Hepatite B 

Doença que afeta o fígado, causada por um vírus. Os sintomas incluem  vómitos,  pele 

amarela, fadiga, urina de cor escura e  dor abdominal. muito raramente é que a infeção inicial 

causa morte. A Hepatite crônica provoca risco acrescido de desenvolver  cirrose e cancro do 

fígado. É transmitida pelo sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infetada.   

Rotavírus 

É o nome de um gênero de vírus que provoca infecções comummente chamada de 

gastroenterites, com diarreia,  vómitos, muita dor abdominal e náuseas. O vírus é transmitido 

pela rota fecal-oral. Infecta e danifica as células que revestem o  intestino delgado. 

Difteria 

Infeção causada por uma bactéria. Os sintomas começam com inflamação da garganta e febre. 

Em casos graves, desenvolve-se na garganta uma membrana característica que pode impedir a 

passagem de ar e está na origem de uma tosse característi ca. O pescoço pode também inchar 

devido ao aumento de volume dos  gânglios linfáticos. Existem também formas de difteria que 

afetam a pele, olhos ou órgãos genitais. É transmitida por contacto direto ou através do ar.  

 

 

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1263-vacinas-as-origens-a-importancia-e-os-novos-debates-sobre-seu-uso
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1263-vacinas-as-origens-a-importancia-e-os-novos-debates-sobre-seu-uso
https://www.saude.go.gov.br/files/imunizacao/calendario/Calendario.Nacional.Vacinacao.2020.atualizado.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/imunizacao/calendario/Calendario.Nacional.Vacinacao.2020.atualizado.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tosse
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Tétano  

Infeção bacteriana grave caracterizada por  espasmos musculares. Os espasmos podem chegar a 

ser tão intensos que provocam fraturas ósseas. Os outros sintomas podem 

incluir febre, sudação, dor de cabeça, dificuldade ao engolir, hipertensão e aumento do ritmo 

cardíaco. Cerca de 10% das pessoas infectadas morrem. As bactérias geralmente penetram no 

organismo através de feridas.  

Coqueluche 

Doença altamente contagiosa causada por bactérias, que ocorre  principalmente em crianças e 

adolescentes.  Os sintomas são inicialmente os de uma inflação respiratório, seguidos de tosse 

aguda ou espasmódica que geralmente termina com inspiração prolongada, forçada e estridente 

(respiração ruidosa).  É por isso também  conhecida como tosse convulsa.  

Meningite B 

A meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinal.  Os 

sintomas mais comuns são  febre súbita e elevada, dor de cabeça intensa e rigidez no pescoço. 

Entre outros possíveis sintom as estão confusão mental ou alteração do estado 

de consciência, vómitos e intolerância à luz ou a barulho. A meningite B é provocada por 

meningococos (bactérias)  tipo B. É uma das formas mais agressiva da enfermidade.  

Poliomielite (Pólio)  

Doença viral transmitida principalmente pela  via fecal-oral. Afeta a medula espinhal. Infecções 

mais graves podem provocar apneia, a qual requer uso de respirador artificial.  O vírus pode 

alcançar o sistema nervoso central levando à  fraqueza muscular e à paralisia flácida aguda. 

Diferentes tipos de paralisia podem ocorrer, dependendo dos nervos envolvidos. A vacinação 

está erradicando a doença. No Brasil, o último caso registrado é de 1989.  

Pneumonia 

Inflamação aguda dos pulmões . Os sintomas mais comuns são  tosse seca ou com flegma 

(muco), dor no peito, febre e dificuldade em respirar, com dor aguda durante inspirações 

profundas. A gravidade dos sintomas é variável. Geralmente tem origem numa infeção das vias 

respiratória superiores de origem viral ou bacteriana, que se desloca para os pulmões.    

Febre amarela 

É uma doença viral aguda. Na maior parte dos casos, os sintomas incluem  febre, calafrios,  perda 

de apetite,  náuseas, dores de cabeça e dores musculares, principalmente nas costas.  Pode 

provocar insuficiência renal e morte. O vírus da febre amarela é transmitido pela picada d o 

mosquito Aedes aegypti fêmea infetado.  

Sarampo 

Doença viral altamente contagiosa. Não confundir com a rubéola  e a roséola, que têm sintomas 

semelhantes. Os sintomas do sarampo incluem febre alta, tosse, corrimento nasal  e olhos 

inflamados. Formam-se no interior da boca pequenos pontos brancos. Posteriormente manchas 

vermelhas se espalham pelo corpo. É transmitido através da tosse e espirros.   

Caxumba  

Doença causada por um vírus. Os sintomas são  febre, dores e de cabeça e cansaço. Segue-

se inflamação dolorosa das glândulas salivares. Cerca de um terço das pessoas apresenta  

https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Insufici%C3%AAncia_renal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosquito
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sintomas leves ou não apresenta sequer sintomas. Os sintomas em adultos são muita s vezes 

mais graves do que em crianças.  A caxumba é altamente contagiosa e propaga-se rapidamente 

entre as pessoas que partilham um mesmo espaço. O vírus é transmitido por gotículas 

provenientes da respiração ou por contacto direto .  

Rubéola 

A rubéola é causada por um vírus. É transmitida por via aérea e através do contacto com 

secreções de indivíduos infetados. A infeção do feto durante as primeiras 16 semanas aumenta 

significativamente o risco de desenvolvimento de anomalias  e pode resultar na sua morte.  O 

aumento do tamanho dos nódulos linfáticos é o sintoma mais comum. É frequente o 

aparecimento de erupções cutâneas avermelhada  no corpo, com ou sem coceira. Febre, garganta 

inflamada e cansaço são também possíveis, assim como dores nas articulações, nos adultos.   

Varicela (catapora) 

Doença viral muito contagiosa. Provoca erupções cutâneas que formam pequenas bolhas que 

coçam e ganham crosta, espalhando-se pelo corpo. Outros possíveis sintomas são febre, fadiga e 

dores de cabeça. A doença é frequentemente mais grave em adultos do que em crianças. É 

geralmente transmitida por via aérea, através das gotículas produzidas pela  tosse e espirros de 

uma pessoa infetada. Pode também ser transmitida pelo contacto direto com as bolhas.   

Hepatite A 

É doença aguda do fígado causada por um vírus. Os sintomas podem incluir náuseas, vômitos, 

diarreia,  pele amarela,  febre e dores abdominais. A insuficiência hepática aguda é mais comum 

entre idosos. Necessita transplante de fígado. A doença é transmitida ao comer ou beber 

alimentos ou água contaminados com fezes infetadas, principalmente.   

HPV 

É uma infeção causada pelo vírus do papiloma humano (VPH). Em algumas pessoas 

causa verrugas ou lesões  que aumentam o risco de cancros  do colo do útero, da vulva, da 

vagina, do pénis,  do ânus e da boca ou do pescoço. Praticamente todos os casos de  cancro do 

colo do útero são causados pelo VPH. É a infeção sexualmente transmissível mais comum em 

todo o mundo. Em alguns casos pode ser  transmitido da mãe para o bebé durante a gravidez.    

Doenças causadas pelo pneumococo 

O pneumococo é um gênero de bactérias. Entre as doenças que causa está a pneumonia 

pneumocócica, a meningite pneumocócica, a septicemia (infecção generalizada por invasão e 

multiplicação no sangue, com mortalidade muito elevada) e outras (sinusite, otite, osteomielite, 

úlcera da córnea, artrite etc.). A transmissão é feita por gotículas ou secreções do nariz e 

gargantas de pessoas contaminadas.  

Doenças causadas pelo meningococo (bactéria Neisseria meningitidis) 

A Neisseria meningitidis  ou meningococo é a bactéria que causa a meningite meningocócica, 

uma grave inflamação das membranas que envolvem o  cérebro que atinge o estágio grave, 

muitas vezes letal, entre 24 e 48 horas.  Outras doenças provocadas são a pneumonia 

meningocócica, artrite e uretrite.  A transmissão é feita por gotículas ou secreções do nariz e 

gargantas de pessoas contaminadas. Um dos grandes perigos no diagnóstico da meningite 

meningocócica é que seus sintomas podem ser confundidos  com uma gripe muito forte ou 

dengue. 

Fonte: Wikipédia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Verruga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condi%C3%A7%C3%A3o_pr%C3%A9-maligna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
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