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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/escrita (autônoma e compartilhada). 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Produção escrita. 

 

Leia as informações sobre COVID-19 contidas em uma cartilha lançada pelo Governo Federal: 

 

 

Fonte: www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/marco/ministerio-lanca-material-sobre-o-novo-coronavirus-para-

criancas-e-adolescentes Acesso em 12/05/2020 
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1- A partir dessas informações responda V para frases verdadeiras e F para falsas: 

(    ) Agora é hora para passear com as crianças em praias, shoppings e parques. 

(    ) Não devemos participar de festas na casa de outras pessoas. 

(    ) Coronavírus é um vírus novo, por isso ainda não existe vacina contra ele. 

(    ) Devemos dividir com as pessoas os mesmos talheres e objetos pessoais. 

 

2- Crie textos do tipo “você sabia” corrigindo as frases falsas, como o exemplo abaixo. Depois 

é só criar uma ilustração para a informação: 

 

 

 

 

 

 

Se possível, acesse a cartilha que a psicóloga e professora colombiana Manuela Molina criou e 

publicou gratuitamente em:  

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-

3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_90d309886ee74ee598b0a4f81f3f3a26.pdf 

Você sabia? 

Todos nós devemos lavar bem as mãos com água e sabão e evitar tocar nos  

nossos olhos, nariz e boca! Assim o vírus vai embora sem prejudicar ninguém!  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_90d309886ee74ee598b0a4f81f3f3a26.pdf
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_90d309886ee74ee598b0a4f81f3f3a26.pdf
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3- Procure por mais informações seguras a respeito da COVID-19. Selecione aquelas que 

julgar mais importantes de serem contadas para outras pessoas. Se possível recorte essas 

informações de revistas ou jornais e cole no espaço abaixo. Caso contrário, você pode 

escrever sobre ela e fazer uma ilustração. 

 

4- De onde essa informação foi retirada? 

  

 

 

5- Sabemos que a melhor medida a ser tomada no momento para conter a contaminação por 

coronavírus é o distanciamento social. O que quer dizer distanciamento ou isolamento 

social? Se preferir, procure o significado dessas palavras no dicionário ou internet. 
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6- Quais os cuidados que você e sua família estão tomando para combater o Coronavírus. 

Escreva. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

7- As precauções e os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

devem ser tomados por todos os seres humanos, independente se moram na cidade ou no 

campo.  

Essa afirmativa é verdadeira? (  ) Sim (  ) Não 

Explique, com suas palavras. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


