
 

 

 

 

PROJETO INTERDISCIPLINAR: 
No último dia 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde declarou como pandemia a 

infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). Diante da situação mundial não poderíamos deixar de trabalhar 
a temática com vocês, nossos alunos e alunas. Então optamos por desenvolver um projeto interdisciplinar de pesquisa, 
onde a Pandemia será abordada com diferentes olhares nas distintas disciplinas.  

O resultando da pesquisa proposta por nossa equipe deverá ser entregue em um único trabalho que 
contemple os pedidos de as disciplinas envolvidas, poderá ser uma charge ou uma paródia. Observe atentamente as 
orientações fornecidas pelos professores nesta ficha de orientação, assim você não corre o risco de errar e muito 
menos de ficar desinformado sobre o que está acontecendo no mundo em tempos de COVID-19. 

 
DISCIPLINAS: HISTÓRIA/BIOLOGIA/INGLÊS – 2 Série  

PERÍODO DE QUARENTENA 

Data da aplicação:  31/03 a 07/04               Professores: Daniel,Mariza, e Cíntia 

 
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

Pesquisar diferentes meios informativos disponíveis: sites, telejornais, vídeos e artigos, não 
somente os enviados pelos professores, mas também aqueles que você julgar pertinente. Aproveite 
também para debater com seus familiares, neste momento de Pandemia devemos todos nos 
informar. 

PLANTÃO DE DÚVIDAS 
DANIEL: terça, 31/04 e quinta, 02/04, das 08:00 as 12:00, a partir do WhatsApp. 
MARIZA: quinta, 02/04 e sexta, 03/04,  das 08:00 as 12:00, a partir do  WhatsApp (61) 999950983.  
CÍNTIA: quinta, 02/04, a partir do WhatsApp 99631-3750. 
 

 
MATERIAL A SER ENCAMINHADO PELO ALUNO 

Encaminhar a produção (charge ou paródia) para a professora Cíntia através do aplicativo de 
comunicação: ClassApp até o dia 06 de abril às 12hs.  

 
 
 
 

 
Objeto do 

conhecimento Detalhamento Fonte de consulta 

Coronavírus(COVID-19) 

História: 
Abordar, a partir da leitura dos sites 
propostos, semelhanças e 
diferenças na forma de combate do 
COVID-19 em comparação a Gripe 
Suína 

https://www.gazetadopovo.com.br/i
deias/qual-e-a-diferenca-entre-a-
pandemia-do-novo-coronavirus-e-a-
do-virus-h1n1/ 
 
https://saude.abril.com.br/blog/tunel
-do-tempo/semelhancas-covid-
pandemias-passado/ 

Biologia 
 
A partir de leitura prévia sobre o 
Covid-19, de fontes oficiais do 
Ministério de Saúde, abordar as 
possíveis formas de contágio e 
como devemos nos prevenir.  

https://coronavirus.saude.gov.br/ 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  



Inglês usar expressões, tempos 
verbais, phrasal verbs, e (ou) 
ilustrações   

https://www.youtube.com/watch?v=
xKPWngYf2Wk 
https://www.youtube.com/watch?v=
TPpoJGYlW54 

 
 
AVALIAÇÃO: PRODUÇÃO DE CHARGE OU PARÓDIA, VALOR: 10 PONTOS 
 

 
 
 


