
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

 

 Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma 

folha de papel almaço. (ANTES, FAÇA O CABEÇALHO COMPLETO) 

Retome as perguntas para responder. 

 

Atividade de Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

1- Quais são os primos do Coronavirus? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2- O que ele adora fazer? 

   Sabemos que estamos em uma época que chamamos de quarentena, por isso não 

estamos indo para a escola e nem passear em nenhum lugar! Devemos ficar em 

casa para nos proteger do Coronavirus, que causa um grande desconforto 

respiratório e outros sintomas. 

   Assista ao vídeo e depois leia o livro explicativo que vai te ajudar a entender 

melhor sobre esse assunto!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=3F_P5ujbc9Q 

https://static.pr.ricmais.com.br/ricmaispr/uploads/

2020/03/guia-coronavius-criancas-prevencao.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3F_P5ujbc9Q
https://static.pr.ricmais.com.br/ricmaispr/uploads/2020/03/guia-coronavius-criancas-prevencao.pdf
https://static.pr.ricmais.com.br/ricmaispr/uploads/2020/03/guia-coronavius-criancas-prevencao.pdf


 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
3- Quais são os sintomas que ele traz quando visita uma pessoa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
4- Complete, conforme a história que você leu no livro sobre o Coronavirus: 

 

 E você pode ajudar... 

 

   Lavando as mãos com água e sabão, o que dura uma_____________________. 

   Usando__________________________________ e deixando ele secar. 

 

5- Pense um pouco e escolha uma pequena música para cantar no momento de 

lavar as mãos, para dar tempo de toda a sujeira ir embora. Escreva a música 

escolhida. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________  



  

6- Segundo o Coronavirus, os doutores estão trabalhando para encontrar o que? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

  

7- O vídeo da Turma da Mônica nos ensina algumas atitudes que temos que 

evitar para não ficar doente. Quais são? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

8- Leia as frases de prevenção contra o Coronavirus e encontre no caça-

palavras as palavras em destaque. 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 CORONAVIRUS, é uma família de vírus que causam infecções 

respiratórias 

. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou emergência de 

saúde pública GLOBAL por conta da EPIDEMIA. 

 

 Entre os SINTOMAS, estão FEBRE, falta de ar, TOSSE e sintomas 

gástricos. Os especialistas citam como forma de prevenção a 

HIGIENIZAÇÃO das mãos, manter os ambientes bem VENTILADOS e 

COBRIR o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. 

 

 Caso tenha feito uma VIAGEM internacional recentemente ou tenha 

contato com alguém que fez, e em seguida apresentar esses sintomas , 

procure um médico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


