
 

ATIVIDADE PERMANENTE 

1º ao 4º ciclo/EJA 

Orientações da Coordenação de EJA: Sugerimos que nesse momento de 

coletividade e solidariedade ímpar, nossos estudantes sejam auxiliados por filhos, 

netos, sobrinhos, pais/responsáveis e amigos nesta atividade oral, em torno de um 

assunto que nos trouxe uma realidade não imaginada até então.  

 

TEXTO  

O novo coronavírus é o causador da infecção transmissível chamada COVID-19 sigla 
em inglês para coronavírus disease 2019. Este vírus afeta as vias respiratórias 

causando desde resfriado comum a doenças mais graves como pneumonia e em 
casos mais graves levando à óbito. 

A transmissão ocorre por contato com: - Gotículas de saliva; - Espirro - Tosse; - 
Catarro; - Contato próximo – como toque ou aperto de mão com pessoas infectadas; - 
Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com boca, nariz 
e olhos. 

 Os sintomas são:  Febre - Tosse - Dificuldade para respirar. 

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira, 20/04/2020, o mais recente 
balanço nacional sobre os casos de Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-
Cov-2. Os principais dados são: 
 

 2.575 mortes 

 40.581 casos confirmados 

 6,3% é a taxa de letalidade 

 Sudeste tem 21.836 casos, 53,8% do total 

 Rio de Janeiro tem 4.899 casos 

 São Paulo tem 14.580 casos 
 
Fonte: Ministério da Saúde 

 
 

IMAGENS RECENTES QUE CIRCULARAM PELO MUNDO 
 
 

  
 
 



 
 

 
Pandemia: Uma pandemia ocorre quando uma doença espalha-se por uma grande 
quantidade de regiões no globo, ou seja, ela não está restrita apenas a uma 
localidade, estando presente em uma grande área geográfica. 

 
 
A partir da leitura do texto e da observação das imagens, RESPONDA: 
 
 

1) Essa pandemia vem afetando você ou sua família de alguma forma? 
Como? 
 
 

2) O que você tem feito para se proteger? 

 

3) Anote em seu caderno como se dará, ao longo da semana, a evolução da 
doença e converse com as pessoas que residem em sua casa as suas 
impressões sobre esse assunto. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/

