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Plano de aula – Doenças transmitidas por vírus 

TEMA: Transmissão de doenças por vírus 

TEMPO SUGERIDO: 2 aulas 

OBJETIVOS: 

• Entender o que é vírus. 

• Identificar as doenças que são causadas por vírus. 

• Compreender as medidas de prevenção a doenças causadas por vírus. 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

• Computador e projetor. 

• Quadro e giz/pincel. 

• Vídeo sobre os vírus (https://www.youtube.com/watch?v=I5mRSKQoUkE)  

• Texto sobre covid-19 (https://escolaeducacao.com.br/o-que-fazer-para-se-

proteger-do-coronavirus/)  

DESENVOLVIMENTO: 

1. Comece a aula apresentando para os alunos um vídeo sobre os vírus, você pode 

encontrar uma sugestão clicando aqui! 

2. Depois de assistir ao vídeo, faça perguntas disparadoras para iniciar um debate 

com os alunos. 

• O que são vírus? 

• Como eles se reproduzem? 

• Como são chamadas as doenças causadas pelos vírus? 

• O que é vacina? 

3. Se os alunos não forem capazes de responder sozinhos essas questões, passe o 

vídeo novamente e ajude-os a chegar as respostas no debate. 

4. Apresente aos alunos o texto informativo “O que fazer para se proteger do 

coronavírus?” sobre o novo coronavírus, causador da pandemia de covid-19. 

Vocês podem ler juntos ou cada aluno pode receber um texto impresso. Explique 

aos alunos o que é uma pandemia e o que eles devem fazer para se proteger do 

coronavírus e de outros vírus. Pergunte quais medidas eles adotaram após a 

pandemia. 

5. Escreva doenças virais no quadro e peça para que eles copiem no caderno. 

Podem ser citadas as doenças mais conhecidas como: gripe, dengue, zika, 

chikungunya, sarampo, rubéola, viroses gastrointestinais, pneumonia, febre 

amarela, raiva, hepatites, covid-19, etc. 

6. Os alunos devem levar essa lista para casa e pesquisar: agente causador, 

sintomas, prevenção e existência de vacina para cada uma delas. 

AVALIAÇÃO:  
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A avaliação deve ser feita na aula seguinte, com a correção da pesquisa enviada para 

fazer em casa. Corrija junto com os alunos, estimule-os a participar da aula lendo suas 

respostas. 
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