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ATIVIDADE 1 
 

 
Querido(a)  aluno/aluna, 
Para que a sua aprendizagem não seja prejudicada e nem fique parada 
neste período, você receberá atividades de todas as disciplinas, faça uma 
por dia e Português sempre às segundas-feiras. 
Imprima as atividades, resolva, corrija (caso tenha gabarito na última 
página ou no site do Liceu), guarde em uma pasta e traga-as quando as 
aulas retornarem. 
Até a volta e se cuide!!!! Beijos, Profa Milena 
 

 
  
 
Reportagem retirada do “Jornal Joca”  
 
O que os jovens têm a dizer sobre o novo coronavírus? 
 

O Joca conversou com crianças e adolescentes do Brasil e do mundo para saber o 
que eles pensam sobre a covid-19, provocada pelo vírus. Confira alguns desses 
depoimentos: 
 
“Estou com tosse e dor de garganta e, por segurança, não visitei a minha avó no fim 
de semana, porque ela faz parte do grupo de risco (é idosa). Teve uma suspeita de 
corona vírus na minha escola, mas a pessoa fez o teste e deu negativo. Para evitar o 
vírus, estou tomando alguns cuidados: lavar as mãos, não colocar a mão na boca e 
nos olhos, não dividir objetos ou comida com meus amigos e proteger a boca ao 
espirrar ou tossir.” João Antônio C., 11 anos, RECIFE (PE).  
 
“Nos últimos dias, tivemos Purim, uma festa judaica na qual crianças se fantasiam e 
andam pelas ruas nas festividades das cidades. Mas, desta vez, as ruas estavam um 
pouco vazias e a maioria das festas foi cancelada. Várias crianças se fantasiaram de 
coronavírus.” Tally A., 17 anos, KFAR SABA, ISRAEL. 
 
 “Acredito que não preciso ter medo. Claro que tenho muito cuidado, mas eu sou muito 
jovem, então não corro muito risco. Estou mais preocupada com os idosos, como os 
meus avós.” Maite S., 14 anos, BASILEIA, SUÍÇA.  
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“Eu não estou notando muita mudança na minha cidade. Por enquanto, todo mundo 
está indo para a escola, e eu estou vendo muitas pessoas caminhando nas ruas (...). 
Estão faltando muitas coisas de higiene onde eu moro.” Mora O., 12 anos, 
SANTIAGO, CHILE. 
 
 “Três escolas aqui tiveram que ser fechadas por pelo menos um dia. Papel higiênico, 
álcool em gel e lenços desapareceram das prateleiras dos mercados. Estou tentando 
não ter contato físico com as pessoas.” Luisa M. E., 11 anos, BRISBANE, 
AUSTRÁLIA. 
 
 “Muitas escolas fecharam por 15 dias aqui na França, inclusive a minha, então as 
aulas estão sendo on-line, de casa. Não ter um professor para supervisionar é o que 
deixa tudo ainda menos prático, porque não dá para tirar todas as nossas 
dúvidas.” Emma M., 14 anos, PARIS, FRANÇA. 
 
 “Estamos tossindo no antebraço, lavando a mão o tempo inteiro e evitando abraços, 
beijos e apertos de mão.” IAN P., 11 ANOS, CANCÚN, MÉXICO.  
 
“As férias de um mês foram adiantadas. Eu fiquei triste porque ia participar de uma 
apresentação, mas, para poder evitar [que o vírus se espalhe], a gente tem que ficar 
dentro de casa. Não é que a gente sempre precisa ficar em casa como a Bela e a Fera 
ou a Rapunzel, a gente pode sair um pouco, mas precisamos evitar saídas.” Lua P., 7 
anos, CANCÚN, MÉXICO.  
 

Agora é a sua vez: 
O que você tem a dizer sobre o novo coronavírus? Depois faça uma ilustração 
que represente esse momento. 
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