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Ciências da Natureza
e suas Tecnologias

INTRODUÇÃO

Olá, jovem!! Vamos #Partir para mais uma etapa
de nossos estudos? Dessa vez, vamos estudar sobre
características dos vírus e analisar a capacidade de
mutação deles. E o melhor não para por aí! Vamos
discutir a questão dos vírus, reconhecer algumas
doenças causadas por eles, inclusive o novo
coronavírus, e a decretação de pandemia mundial.
Então, dê uma #PartiuCiênciasdaNaturezaCQT
em suas redes sociais pra geral ver que você está
antenado nesse assunto.

Conteúdo
O conteúdo que será trabalhado neste dia é sobre
Biologia, e será analisado o desenvolvimento
dos vírus. Ah!!, não se esqueça de abrir bem as
janelas da sua residência, estudar em um local
claro com uma boa ventilação. E o melhor, siga as
instruções de higienização, pois essa atividade
vai ter uma duração de 3 horas. Então!! #Partiu
EstudarBiologiaCQT.

DESCONTRAIR
O filme sugerido dessa vez é super TOP. Chama-se A gripe.
A história é assim: A cidade de Seul está passando por uma
epidemia devastadora. Pessoas morrem em decorrência
de um vírus desconhecido. No início, o vírus não recebe
importância, e a população não se preocupa. Em pouco
tempo, centenas de moradores da região são atingidos por
ele. O caos se instaura. O governo do país pede isolamento
da área. Enquanto isso, um especialista procura o sangue que
será capaz de desenvolver a vacina contra o vírus.
Ah!! Não fique desesperado ou desesperada, pois esse filme
não é baseado em fatos reais. E não esqueça de fazer aquela
hashtag nas suas redes sociais. #VendoContagioComCQT

MAO NA MASSA

~

Agora que está por dentro do
filme A gripe, que tal produzir
uma redação com base em suas
interpretações. Redija um texto
dissertativo-argumentativo com,
no máximo, 30 linhas sobre o
seguinte tema: Pandemia do novo
coronavírus e a emergência na
saúde global.

#FicaDICA
Para que seu texto fique top, seguem algumas
dicas de estruturação para sua redação.
 respeitar os direitos humanos;
 apresentar as características textuais
fundamentais, como coesão e coerência;
 demonstrar domínio da modalidade escrita
formal da língua portuguesa;
 atender ao tipo textual dissertativo-argumentativo.

