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Nessas atividades, você irá conhecer o que é o Coronavírus, formas de transmissão,
sintomas, prevenção, além de conhecer a organização do território brasileiro.

Aula 1
1. Leia a informação a seguir e responda oralmente.
No ano de 2020, o Brasil recebeu uma visita muito indesejada de um viajante
chamado CORONAVÍRUS, um vírus que causa a doença chamada Covid-19.

a. Você sabe o que é o Coronavírus?
b. Como o Coronavírus veio para o Brasil?
c. Como as pessoas podem ser contaminadas?
d. Quais sintomas a Covid-19 pode apresentar?
e. Você acha que a Covid-19 pode oferecer risco de morte para as pessoas?
f. Como devemos nos prevenir contra a Covid-19?

2. Escreva quais ações você pratica diariamente para se prevenir contra a Covid-19.
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3. Leia o texto abaixo.
Novo Coronavírus (COVID-19)
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente
do coronavírus foi descoberto em 31/12/2019 após casos registrados na China. Provoca
a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Quais são os sintomas: Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado
até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns: Tosse, febre, coriza, dor
de garganta e dificuldade para respirar.
Como é transmitido: Pela transmissão do vírus Coronavírus de uma pessoa doente para
outra ou por contato próximo por meio de: toque do aperto de mão, gotículas de saliva,
espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas,
maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.
Modo de prevenção:
- Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então
higienize com álcool em gel 70%;
- Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as
mãos;
- Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado;
- Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo
ou espirrando;
- Evite abraços, beijos e apertos de mãos;
- Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.
- Não compartilhe objetos pessoais, como talheres, toalhas, pratos e copos;
- Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados;
- Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas
e igrejas. Se puder, fique em casa;
- Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e
doentes crônicos, e fique em casa até melhorar;
- Durma bem e tenha uma alimentação saudável;
- Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua
residência.
Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#transmissao. Acesso em 28 de jan. de 2021.

a. Localize no texto e grife1 de azul as informações solicitadas a seguir.
 O que é o Novo Coronavírus?
 Quais os sintomas mais comuns?
 Como a transmissão acontece?

1

Grife significa fazer um traço com lápis embaixo da palavra, como no exemplo a seguir: a água.
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b. Localize e copie do texto 3 (três) ações de prevenção que você ainda não praticava.

4. Leia a mensagem a seguir.
2

O que essa mensagem “troque a preocupação pela prevenção” quer dizer ao leitor?

5. Agora é sua vez de criar uma mensagem com um desenho para seus familiares alertando
sobre a importância de se prevenir para não ser contaminado pelo Coronavírus.

2

Imagem disponível em: http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106210&tit=Entenda-asmedidas-adotadas-pelo-Governo-do-Estado-para-combater-o-coronavirus. Acesso em 28 de jan. de 2021.
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Aula 2
1. O território brasileiro está organizado em 27 Unidades da Federação, sendo 26 estados e
um Distrito Federal, onde fica localizado Brasília, a capital do país. Em 26 de março de 2020,
o Brasil apresentava em todas as suas Unidades da Federação (estados) casos de Covid-19.
a. Observe o mapa do Brasil e a tabela.
Coronavírus no Brasil
3

b. De acordo com o mapa “Coronavírus no Brasil” e a tabela, responda:
1. Em quantas Unidades da Federação o território brasileiro está organizado?
Resposta: O território brasileiro está organizado em __________________________

2. Os estados (Unidades de Federação) são divididos em municípios. Nosso estado chamase Paraná. Localize o Estado do Paraná no mapa do Brasil e circule-o.
3. Em 26 de março de 2020, quanto era o número de casos confirmados no Estado do
Paraná?
Resposta:

3 Adaptado de Notícias de hoje. Brasil tem 2.915 casos confirmados e 77 mortes por covid-19.
Imagem disponível em: https://mgcomunicacao.com/?p=97445. Acesso em 29 de jan. de 2021.
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