
 

 

 

BAÚ DE IDEIAS  
 

 

 

Baú de Ideias é um espaço educativo com dicas e 

curiosidades sobre leituras, canal de Arte, pandemia e 

sites de museus. 

Diante dos acontecimentos diários é necessário estar em 

sintonia com as situações ocorridas mundialmente e, 

essas ações devem ser feitas através de leituras, acessos 

a uma diversidade de sites integrados a ambientes que 

contribuam para a aprendizagem de todos.  

 O momento em que a sociedade está passando é 

oportuno para o crescimento tanto do aluno, como da 

família, de compartilhar ideias, opiniões, bem como 

aprender juntos a conviver e ser capaz de tornar o mundo 

em que vive melhor. 
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PROCURANDO BOAS REFERÊNCIAS ? 

 

  

Muitas vezes os professores pedem boas indicações de lugares para 

buscarem referências da história da Arte. Hoje vamos indicar um 

canal bastante interessante e que ajuda professores e alunos a 

entenderem um pouquinho mais sobre Arte! 

Ah! Além disso, nessas últimas semana que estamos enfrentando 

uma pandemia, a autora do canal Vivi, faz um resgate na história da 

Arte de obras e artistas que representaram em algum momento outras 

epidemias que passaram. 

Vale a pena conferir ! 

O nome do canal é: VIVIEUVI 

Você pode acessá-lo pelo link: 

https://www.youtube.com/channel/UCxIruXzvzmLkaH-a-QGnnKQ 

https://www.youtube.com/channel/UCxIruXzvzmLkaH-a-QGnnKQ


 

Rafael Pawlina 

Assessoria de Área de Arte – Sistema de Ensino Aprende Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Continue aprendendo virtualmente durante o COVID-19 

 

Como um gesto de apoio durante a disseminação do COVID-19 (Coronavírus), 
estamos oferecendo acesso gratuito ao nosso recurso LumieLabs a todas as 
instituições afetadas por essa situação. 

Com o LumieLabs, o novo recurso da Britannica, os alunos podem criar, 
colaborar e compartilhar projetos de vídeo de qualquer lugar com uma conexão 
à Internet. 
 

O novo recurso da Britannica que ajuda os alunos a criar vídeos 

 

O LumieLabs é uma poderosa plataforma de narrativa digital que permite aos 
alunos criar e compartilhar projetos de vídeo em um ambiente seguro e 
confiável. 
O LumieLabs oferece aos alunos ferramentas, orientações e toda a estrutura 
de que precisam para construir projetos pedagógicos através de vídeos. 
Também ajuda os professores a aproveitar o interesse dos alunos para 
desenvolver sua criatividade e dinamizar o processo ensino-aprendizagem. 

Os alunos que criam histórias digitais com o LumieLabs desenvolvem uma 
compreensão mais profunda dos conteúdos estudados. 

O LumieLabs disponibiliza três maneiras de criar vídeos e construir narrativas 
digitais: 

1. Crie seus vídeos do zero.  
Aproveite os mais de três milhões de vídeos, músicas, textos e outros recursos 
disponíveis e livres de direitos autorais. 

2. Use histórias digitais para se inspirar.  
Você pode começar com uma história digital pré-criada e depois modificá-la 
para elaborar seu próprio vídeo exclusivo. Troque, exclua ou adicione 
elementos, como blocos de imagens, narrações ou textos dentro do vídeo. 

3. Monte e gerencie projetos. 
Os professores podem atribuir projetos aos alunos e acompanhar o 
desenvolvimento dos vídeos, tudo em uma plataforma segura. 

 

Acesse o site: 
 
https://britannica.com.br/continue-aprendendo-virtualmente-durante-o-covid-19/ 

 

 

https://britannica.com.br/continue-aprendendo-virtualmente-durante-o-covid-19/


 

Britannica lança o Dia da Curiosidade 

 

 

 

A Britannica está celebrando 250 anos, e, como parte das comemorações, 
lançou o Dia da Curiosidade, uma série de atividades que buscam despertar a 
curiosidade nas crianças, em seus familiares e em todas as pessoas que nunca 
se cansam de aprender. 

A Encyclopædia Britannica nasceu em 1768 como resultado do trabalho de um 
gravador, de um impressor e de um acadêmico que acreditavam na ideia de 
que o conhecimento deveria estar ao alcance de todos. Desde as páginas de 
sua primeira edição, publicada há um quarto de milênio em uma modesta 
gráfica de Edimburgo, até os milhões de visitas diárias ao nosso atual universo 
digital, a Britannica vem mudando a maneira como o mundo aprende. 

“Como incentivar a curiosidade? A curiosidade é uma característca das 
pessoas que sabem como é gostoso aprender. É disso que precisamos. A 
Britannica tem como objetivo e missão continuar a inspirar a curiosidade e o 
prazer de aprender de maneiras novas e interessantes nos próximos 250 anos. 
” 
Karthik Krishnan, CEO da Britannica. 

Quer saber que tipo de curioso você é? Faça o teste Bússola da Curiosidade 
(em inglês) e descubra o que impulsiona a sua vontade de aprender. 
 

FAÇA O TESTE NO LINK ABAIXO: 

 

https://curiosity.britannica.com/ 

 

https://curiosity.britannica.com/
https://curiosity.britannica.com/
https://curiosity.britannica.com/
https://curiosity.britannica.com/
https://curiosity.britannica.com/


 

O que não sabíamos sobre a Gripe Espanhola 
 

É importante saber sobre o perigo das notícias falsas referentes as 

diferentes doenças. 

Algumas destas especulações perduram por anos, até mesmo 

séculos. 

É o caso da Gripe espanhola!  Já se passaram mais de 100 anos 

que ela surgiu e diversas informações errôneas ainda são divulgadas, 

por exemplo, você sabia que: 

…a Gripe espanhola não começou na Espanha?  

…diferentemente do COVID-19, a Gripe espanhola matava 

mais jovens e adultos saudáveis, e não de crianças e  idosos? 

…foi na segunda e terceira onda de contaminação que o número 

de mortos foi maior?  

…mesmo causando grande número de mortes, a taxa de 

mortalidade era 20%?  

…no Brasil o vírus fez milhares de vítimas, inclusive Rodrigues 

Alves (veja nossa postagem sobre Revolta da Vacina), em 1919, 

quinto presidente da República , no início de seu segundo 

mandato, inclusive ele não chegou a tomar posse?  

Imagem de Atividade. Material de Apoio, Livro didático de 

História, 9o. ano, vol. 1. 



  

Essas e outras questões são desmistificadas na reportagem Mitos 

que perduram sobre a Gripe espanhola, a maior pandemia da história 

recente, do jornal El País. 

Vale destacar, ainda, que as notícias falsas ganharam força, pois os 

governantes tinham medo e impediam que informações fossem 

amplamente divulgadas, lembrando que estamos falando dos 

períodos das Grandes Guerras, e tais informações se divulgadas 

poderiam mostrar a para fragilidade do inimigo.  

Mesmo com informações falsas, dados ocultados, é importante 

pensar que a Gripe espanhola deixou muitas lições para nós, mesmo 

passados mais de 100 anos: 

“Embora pouca gente se recorde da grande pandemia de 1918, 

podemos continuar aprendendo com ela – da importância de lavar 

as mãos e se vacinar até o potencial dos medicamentos 

antivirais. Hoje em dia sabemos melhor como isolar e tratar um 

grande número de pacientes doentes e agonizantes, e podemos 

receitar antibióticos, os quais não existiam em 1918, para combater 

as infecções bacterianas secundárias.  Talvez a maior esperança 

resida em aprimorar a nutrição, as condições sanitárias e o nível de 

vida, que melhoram a capacidade dos pacientes de resistirem à 

infecção“. 

  

Será que vamos aprender com o COVID-19? 

Será que as notícias falsas sobre o COVID-19 permanecerão 

“vivos” por muito tempo?  

 Equipe Assessoria de História e Ciências – Sistema Aprende Brasil  

  

Referências:  

El País.  RICHARD GUNDERMAN.  Mitos que perduram sobre a ‘gripe espanhola’,  a maior 

pandemia da história recente. 21 jan 2018. Disponível em: 

<https://brasil .elpais .com/brasil/2018/01/16/internacional/15160960 77_476907.html>. 

Acesso em: 02 abr 2020.  

 



 

Que tal uma leitura, durante a indicação de 

isolamento social?! 
 

  

 
Imagem de Free-Photos por Pixabay_books-768426_640 

  

Olá, pessoal! Tudo bem por aí? 

Nossa sugestão hoje é: que tal encontrar um tempinho para  ler 

mais?! 

Agora, especialmente neste momento de pandemia e indicação 
de isolamento social, a leitura poder ser uma boa aliada  por muitos 
motivos: para ajudar a passar o tempo; para se entreter e tirar um 
pouco o foco só do problema; para viajar sem sair do lugar (olha que 
é uma pedida para agora!); para não se consumir com a solidão (na 
leitura, você pode ter a companhia de vários personagens…); para 
ampliar horizontes e conhecer mais; para aprender coisas novas; 
para se atualizar; para entender mais até o próprio contexto; para se 
ajudar a se autoconhecer… enfim,  motivos não faltam!    

 
Imagem de Manolo Franco por Pixabay_bookshop-1759619_640 



  

Aproveite também para incentivar pessoas próximas a você  a 

lerem mais (família, amigos, colegas de trabalho, alunos, 

professores… e a quem mais você tiver acesso – mesmo que, agora, 

apenas a distância e/ou virtualmente). Você pode indicar uma 

leitura para alguém; pode ler para alguém (vale até mesmo pelo 

telefone, gravando alguns trechos em áudios de WhatsApp, por que 

não?!); e que tal um promover um clube de leitura on-line (fale com 

alguns amigos, escolham um livro, combinem um período de tempo 

para a leitura e façam uma conferência on-line para conversar sobre 

a experiência desta leitura – olha que bacana!). 
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Fonte:  Blog do Sistema Aprende Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITES PARA LEITURA  

 

https://pixabay.com/pt/illustrations/livro-idade-nuvens-%C3%A1rvore-aves-863418/ 

 

 

ESPAÇO DE LEITURA 

Esse site traz diversas dicas sobre como fazer leituras diferenciadas das histórias. Há 

também diversos jogos educativos. 

http://espacodeleitura.labedu.org.br/ 

KIDSBOOK  

Conheça as obras disponíveis e baixe o aplicativo no celular! 

www.euleioparaumacrianca.com.br 

STORYLINE ONLINE (EM INGLÊS) 

Que tal praticar o Inglês com literatura? Aqui você encontra diversos livros infantis 

para ler e se divertir. 

 www.storylineonline.net 
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MUSEUS 

 

 

Pinacoteca, São Paulo 

 Veja esculturas e obras de arte de um dos mais importantes museus do Brasil e do 

Mundo!  

www.pinacoteca.org.br 

 

MASP, São Paulo  

O prédio sede desse museu é uma verdadeira obra de arte. Conheça também o seu 

acervo de artistas globais. 

 www.masp.org.br 

 

Museu do Amanhã, Rio de Janeiro 

 Explore o futuro das tecnologias nesse museu. 

 www.museudoamanha.org.br 

 

Museus Internacionais 

Museu Metropolitano de Arte, Nova York – Estados Unidos Explore os melhores 

exemplares da arte metropolitana norte americana. 

 www.bit.ly/met360 

 

http://www.masp.org.br/
http://www.bit.ly/met360

