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Date: _____/_____/______
Olá, Alunos!
Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos de Informática? Então vamos lá!
Lembrete: Basta clicar nos links informados no decorrer deste arquivo (segure a tecla ctrl e ao
mesmo tempo clique no link), que você será direcionado aos sites. Acesse o site da escola
http://www.ceteresacristina.com.br/ e em seguida clique no ícone do Portal Escolar Clicks que
está do lado esquerdo da página. Irá aparecer outra página com o Ambiente de Aulas onde você
irá digitar as “SENHAS” propostas aqui e farão as atividades também. Caso possa, imprima as
atividades propostas para ser entregues quando voltarmos às aulas ou grave um vídeo realizando
a tarefa.

Como Combater?
A pandemia do Coronavírus alterou a rotina de todos nós, brasileiros e de todo o mundo. É
possível auxiliar na prevenção desta e de outras doenças com simples atitudes de higiene.
Pensando nisso, iremos propor algumas atividades que serão utilizadas para montagem de um
mural digital:
2º ano
Ferramentas: vídeos e softwares Paint e Power Point.
Assista aos vídeos “Combate ao Coronavírus” e “Coronavírus – COVID 19”
Desafio:
Você sabe o que é higiene coletiva?
A higiene coletiva, também denominada higiene pública, tem medidas tomadas em relação à
saúde pública, buscando o bem comum. Diante disso, as medidas tomadas beneficiam toda a
comunidade. Algumas delas são: rede de esgoto; água tratada; coleta de lixo; campanhas de
vacinação, entre outras. Além disso, a higiene coletiva envolve atitudes pessoais que geram
um convívio social saudável, por exemplo, a manutenção de ambientes coletivos limpos e de boas
relações sociais.
Agora que você já sabe, ilustre uma dica de higiene coletiva, no programa Editor de Imagem
Paint. Para finalizar a atividade, Acesse o site da escola http://www.ceteresacristina.com.br/ e em
seguida clique no ícone do Portal Escolar Clicks que está do lado esquerdo da página e realize
as senhas 8068 e 7316.

