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RESUMO

A educação tem passado por grandes desafios, devido a pandemia
mundial do Corona Vírus, e a educação notoriamente foi umas das áreas
mais afetadas, frente a essa temática que necessita ser inserida no
contexto escolar desde os anos iniciais do ensino, como professores em
formação poderiam apresentar essa temática aos alunos no contexto do
ensino remoto? O objetivo desse trabalho foi apresentar uma proposta de
fragmento da sequência didática que pode ser utilizada para formação de
professores dos anos iniciais de ensino. O desenvolvimento do trabalho foi
realizado através uma revisão bibliográfica qualitativa. A elaboração da
sequência didática é fundamental para que o aprendizado seja efetivo por
parte das crianças, para tanto, a apresentação da proposta aos alunos é
fundamental para que o aprendizado seja alcançado. Nessa vertente
deve-se explicar para os alunos de forma ilustrativa e lúdica o conceito de
vírus, com ênfase no Corona vírus, abordando as características do vírus,
os sintomas da infecção, e ainda explanar que o objetivo é a não
contaminação, e que para isso devem ser tomados cuidados específicos.
Elementos diversos podem ser utilizados com a finalidade de explicar o
objetivo da atividade para as crianças, tais como figuras, objetivos que
possam fazer analogia com o vírus, sintomas, e elementos de prevenção,
como álcool gel, podem ser utilizadas expressão corporais para simbolizar
o distanciamento social, tudo com intuito de que as crianças
compreendam e assimilem o contexto do Corona Vírus, para que as
próximas etapas da sequência didática sejam desenvolvidas e as crianças
consigam absorver o conhecimento e criar conscientização acerca do
tema. As aulas remotas são um grande desafio, mas com planejamento, e
hoje com auxílio de ferramentas digitais como plataformas, youtube,
whatsapp, instagran e facebook as aulas podem ser transmitidas, e as
famílias dos alunos podem optar pela ferramenta que melhor lhes atenda
para assistirem as gravações. A estratégia didática em que se assenta o
desenvolvimento da atividade deverá apontar no sentido de conseguir
que o grupo seja uma verdadeira comunidade virtual de aprendizagem
interativa. Dessa forma o professor em formação para atender os anos
iniciais de ensino poderá entender como apresentar de forma clara, lúdica
e assertiva a temática do Corona Vírus.
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