
O meu V-Log! ( Blog do Vírus do COVID-19) 

NÍVEL C1 

ATIVIDADE PARA OS ALUNOS DOS 11º, 12º E 13ºANOS 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

   

 Elabora em papel ou no computador uma espécie de Blog (“Logbuch”) 

acerca do teu dia-a-dia fechado em casa com a tua família. Neste Blog 

vais relatar o teu quotidiano e expressar  também a tua opinião sobre as 

questões mais importantes desta crise mundial provocada pelo  COVID-

19 ou CORONAVIRUS!  Daí este mini-projeto ter o nome de V-Log, ou 

Blog do Vírus! 

 

Toma nota: 

1. Este V-Log deve conter somente textos relativos a cinco dias de 

uma semana! 

       

2. Deves contar, de forma resumida, as circunstâncias em que se 

encontram tu e a tua família, mas também relatar breves 

acontecimentos ou peripécias e também  notícias ou factos 

relacionados com a evolução da pandemia e da situação social, 

económica e política na Alemanha ou no estado federal em que 

vives.   

 

3. Os textos têm que conter um mínimo total de 450 palavras. 

 
4. Podes  fazer este trabalho no computador, por exemplo, em 

Powerpoint.  Este Powerpoint terá que conter, pelo menos, 10 

páginas ( Folien ) se usares um tipo de letra maior que 12. 

 
 



5. Podes incluir ilustrações ou fotos, ou mesmo desenhos teus pois 

estes podem enriquecer o teu V-log!!  

 

6. Tens também a liberdade de incluir  uma ou outra notícia escrita 

na versão alemã para a comentares em português! 

 

 

 

Ao elaborares o teu “V-Log”, considera os seguintes pontos : 

 

- assinala o dia da semana e a data do calendário; 

-  como se sentem os teus familiares com quem estás a viver 

fechado em casa; 

- as  tuas observações ou curiosidades nas tuas saídas à rua; 

- como está a evoluir a pandemia do COVID-19 na tua cidade 

ou no estado federal ( referindo os títulos  e os assuntos das 

notícias na televisão ou na internet ) 

- descreve o teu espaço preferido em casa e as razões para 

quereres passar mais tempo nesse espaço; 

 - como tem sido o teu regime alimentar e o quais sãos os 

conselhos ou recomendações da comunicação social em relação 

ao regime alimentar; 

- como funciona a aprendizagem online na escola alemã; 

- descreve as atividades nos tempos livres, dentro de casa ou 

fora dela ( e o que recomendam neste âmbito os meios de 

comunicação social ); 

-  expressa os teus estados de espírito ou sentimentos  

sentidos nesse dia; 



-  quais são as maiores dificuldades ou os maiores problemas 

sentidos por todos em tua casa ( e de que outras dificuldades 

ou problemas falam os meios de comunicação social) ;  

- que notícias te impressionam mais ou se repetem mais na 

televisão, nos jornais, na internet;  

- quais são as palavras que mais se ouvem ou leem sobre esta 

crise; 

 - Quais são as coisas de quem tens tido  mais saudades; 

- Quais são os teus maiores receios ou medos em relação ao 

futuro; 

- Qual é a lista das dez desejos que queres realizar depois de  

voltarmos à normalidade;  

- Que tipo de contacto tens tido com os teus amigos e quais 

têm sido os temas de conversa mais frequentes; 

- Quais serão as principais mudanças tecnológica, sociais e 

políticas no mundo depois destacrise chegar ao fim ( e que 

dizem os meios de comunicação social a esse respeito); 

- Que mensagem deixarias aos políticos da Europa; 

 

 

 

 

Bom Trabalho!                                              

   O docente: Paulo Fernandes 

 

 


