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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, 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 rede 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!!
#PartiuEstudarBiologiaCQT.

DESCONTRAIR
O filme sugerido dessa vez é super TOP. Chama-se Contágio.
A história do filme se baseia quando Beth Emhoff (Gwyneth
Paltrow) retorna ao estado de Minnesota (Estados Unidos)
após uma viagem de negócios em Hong Kong e começa a
se sentir mal. Emhoff atribui seus sintomas ao fuso horário.
No entanto, dois dias depois, ela morre, sem que os médicos
encontrem a causa. Logo depois, outras pessoas começam
a manifestar os mesmos sintomas e se desencadeia uma
pandemia que as autoridades de saúde tentam conter.
Ah!! Não fique desesperado ou desesperada. Esse filme não
é baseado em fatos reais. E não se esqueça de fazer aquela
hashtag nas suas redes sociais. #VendoContagioComCQT

MAO NA MASSA

~

Agora que está por dentro do
filme Contágio, 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.

