
 

 

PLANO DE AULA: Cãovid - a quarentena do pet 
Como podemos explorar o jornalismo através de uma atividade 
lúdica e conectada com o mundo real? 
 

Eixo EducaMídia: Ler, 
Escrever, Participar 

Habilidade:  
Autoexpressão, 
Letramento da informação, 
Análise crítica da mídia, 
Participação cívica. 

Tópicos: 
https://bit.ly/3czzbvQ  

Habilidades BNCC: (EF69LP03) Identificar, em 
notícias, o fato central, suas principais 
circunstâncias e eventuais decorrências; em 
reportagens e fotorreportagens o fato ou a 
temática retratada e a perspectiva de 
abordagem, em entrevistas os principais 
temas/subtemas abordados, explicações dadas 
ou teses defendidas em relação a esses 
subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, 
ironia ou humor presente 
(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, 
fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, infográficos, 
podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, 
comentários, artigos de opinião de interesse 
local ou global, textos de apresentação e 
apreciação de produção cultural – resenhas e 
outros próprios das formas de expressão das 
culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts 
culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, spots, jingles de 
campanhas sociais, dentre outros em várias 
mídias, vivenciando de forma significativa o 
papel de repórter, de comentador, de analista, 
de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de 
compreender as condições de produção que 
envolvem a circulação desses textos e poder 
participar e vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de linguagem do 
campo jornalístico e do campo midiático de 
forma ética e responsável, levando-se em 
consideração o contexto da Web 2.0, que 
amplia a possibilidade de circulação desses 
textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de 
consumidor e produtor. 
 

Segmento:  
9.º ano Fundamental II 

Duração sugerida:  
Tempo de duração das aulas remotas 

 
OBJETIVOS 

https://bit.ly/3czzbvQ


 
Explorar as técnicas jornalísticas. Escrever notícias, reportagens, fazer 
entrevistas, memes, vídeos e infográficos utilizando como tópico a realidade 
dos animais domésticos durante a pandemia, contando com o auxílio 
voluntário dos profissionais de comunicação da escola e profissionais da 
medicina veterinária do bairro. Com esse material, organizar um site que será 
disponibilizado no domínio da escola com a finalidade de informar. 
 

  ATIVAÇÃO 
 
Exibir reportagens sobre animais de estimação, porém com diferentes 
perspectivas.  
 
Procura por adoção de cães e gatos cresce na pandemia; cuidadores fazem 
alerta 
 

 
Meme em : 
https://i.pinimg.com/564x/53/1c/bb/531cbbf75751c493b322ee65e5dca901.jp
g 
 
Coronavírus: saiba como driblar a depressão em animais de estimação 
durante a quarentena 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
Dividiremos os alunos em grupos de afinidades, cada grupo desenvolverá 
uma parte do que será publicado no site. 

- entrevistas 
- reportagens 
- humor 
- pergunte ao veterinário 
- notícias internacionais (parceria com escola paraguaia da rede PEA - 

Programa das Escolas Associadas - UNESCO) 
- dicas de cuidado  

 

https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/04/03/procura-por-adocao-de-caes-e-gatos-cresce-na-pandemia-cuidadores-fazem-alerta.ghtml
https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/04/03/procura-por-adocao-de-caes-e-gatos-cresce-na-pandemia-cuidadores-fazem-alerta.ghtml
https://i.pinimg.com/564x/53/1c/bb/531cbbf75751c493b322ee65e5dca901.jpg
https://i.pinimg.com/564x/53/1c/bb/531cbbf75751c493b322ee65e5dca901.jpg
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-saiba-como-driblar-depressao-em-animais-de-estimacao-durante-quarentena-24314945
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-saiba-como-driblar-depressao-em-animais-de-estimacao-durante-quarentena-24314945


Em cada encontro alinhamos a pauta da semana e produziremos juntos o 
que será feito. O conteúdo gramatical e lexical será utilizado na produção dos 
textos (orais e escritos). Cada encontro será concluído com uma 
autoavaliação realizada por meio de rubrica, que será somada à avaliação do 
produto. 
  
FECHAMENTO 

Ao final do período de quarentena, mais precisamente no retorno das aulas, o 
primeiro encontro será dedicado a uma grande conversa sobre o retorno às 
aulas e o processo de aprender remotamente. Depois dessa introdução, 
propor aos alunos uma reflexão sobre como foi desenvolver um projeto em 
grupo sem a presença física. Como foi essa experiência. Essa conversa será 
gravada com o consentimento dos alunos, por meio de documentação de 
autorização de uso de imagem.  

  MATERIAIS PARA A AULA 
  
Uso de ferramentas compartilháveis - Google Docs, Hangouts, Google 
Apresentações, celulares para gravação de vídeos. 
 

  PARA EXPLORAR MAIS  
 
Entrevistas com profissionais da área de medicina veterinária, comerciantes 
da área de cuidados com animais domésticos,  ONGs especializadas em 
adoção de animais. 
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