
Atividade dia 06.04 - Componente Curricular: Tema; Corona Vírus 
 
Sugestão 1: PRODUÇÃO TEXTUAL - TEMA "CORONAVÍRUS - COVID-19" 
 
Com base em pesquisas, notícias veiculadas nas mídias sociais e rede de telecomunicações, construa 
um texto envolvendo as seguintes questões: 
 
- Quem é o novo Coronavírus? 
- Descreva um breve histórico e a classificação do Coronavírus. 
- Quais os locais de origem do Coronavírus (dê ênfase nos mais recente), e descreva sua relação com o 
ser humano.  
- Quais são os modos de transmissão? 
- Quais são os sintomas e as complicações que podem ocorrer para a saúde humana? 
- Quais são os tratamentos e as recomendações para evitar a transmissão? 
- Com base no que você escreveu, qual sua opinião para o "cenário futuro? 
- Como podemos contribuir para reverter a situação atual que o país está vivendo? 
 
 
Sugestão 2:  

  
Respostas da atividade com o Folheto - 1. Um folheto; 2. Em linguagem verbal e linguagem não 

verbal; 3. Para informar o público sobre uma doença; 4. Ações para combater o coronavírus; 5. Usar 

lenço descartável; 6. Porque podem ter contato com pessoas doentes e pegarem a doença também; 7. 

Não, porque ela pode transmitir a doença para seus colegas; 8. Quando apresentar os primeiros 

sintomas relacionados às doenças respiratórias e intestinais; 9. Para a população em geral; 10 - a) 

Tornar limpo, asseado; - b) Destruir germes bacterianos de; desinfeccionar; -c) Propagação, difusão;  

11. a) Aglomeração, atenção, coronavírus, crianças, cuidado, descartável, médico, objetos, olhos, 

respiratórias; b) A-glo-me-ra-ção: polissílaba; A-ten-ção: trissílaba. Co-ro-na-ví-rus: polissílaba; Cri-an-

ças: trissílaba; Cui-da-do: trissílaba. Des-car-tá-vel: polissílaba; Mé-di-co: trissílaba; Ob-je-tos: trissílaba. 

O-lhos: dissílaba; Res-pi-ra-tó-rias: polissílabas. 



fonte: Atividade-sobre-o-coronavírus-gênero-textual-folheto-png. Disponível em: <www.ensinarhoje.com> . 

Acesso em: 04. Abrill. 2020. 

 
Sugestão 3: 
 
Usando o discurso direto e indireto, elaborem um texto cujo tema é a Covid-19, podendo ser usado 
variedades de tipos textuais como por exemplo história em quadrinhos, contos, crônicas, propaganda 
etc. 
 
 
 
 
  

http://www.folhadaregiao.com.br/noticia

