
 

ACTIVITY  

CORONAVIRUS X DENGUE 
 

 

Nas últimas aulas, assistimos a uma animação sobre o Coronavírus e, em grupos, discutimos e 

respondemos perguntas sobre aspectos apresentados no vídeo. Infelizmente, as discussões levantaram um 

outro problema que o nosso país enfrenta que é a Dengue.  

1. Depois de fazer a leitura e análise do material disponibilizado nos grupos de WhatsApp e no site da 

escola a respeito do Coronavírus e da Dengue, analise as assertivas abaixo (V ou F), de acordo com as 

informações apresentadas no material. 

a. (    ) Em 31 de dezembro de 2019, a China alerta a OMS quanto ao grande número de casos de 

pneumonia. 

b. (    ) O médico chinês Li Wenliang, que fazia alertas sobre o coronavírus, morreu em 2 de fevereiro 

de 2020. 

c. (    ) Os principais sintomas da COVID-19 observados inicialmente foram coriza, dor de cabeça, 

tosse, garganta inflamada, febre e desmaios. 

d. (    ) São grupos de riscos: turistas, pessoas com mais de 65 anos, fumantes e crianças. 

e. (    ) Febre e tosse são sintomas tanto da Influenza quanto da COVID-19. 

f. (    ) Os sintomas da COVID-19 podem aparecer entre 1-18 dias. 

g. (    ) A chave para a prevenção da COVID-19: lavar as mãos frequentemente, ficar em casa, evitar 

tocar o rosto e cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar.  

h. (    ) Entre os dias 9 de março e 16 de março de 2020, foram confirmados mais de 70 mil novos 

casos de COVID-19 no mundo. 

i. (    ) A sequência do ciclo de vida do mosquito Aedes Aegypti é: ovo, larva, pupa e mosquito adulto. 

j. (     ) O período de incubação mais comum depois da picada do mosquito infectado é de 3 a 14 dias. 

k. (     ) São dicas de prevenção contra a Dengue: não usar repelente, não deixar água parada e cobrir 

reservatórios. 

l. (    ) São sintomas da Dengue: febre, dor de cabeça, dores e manchas pelo corpo, náusea e vômito. 

m. (    )  Com relação à Dengue, o Brasil apresenta áreas de risco baixo, moderado e alto. 

n. (    )  O pico de casos de Dengue vai de janeiro a maio. 

 

2. Ao lado, está a última imagem apresentada no 

material. Que reflexão podemos fazer a partir dela? 

 

 

3. No momento em que somos chamados à união e a 

exercer diariamente a empatia, vamos escutar a 

música Imagine (John Lennon). É só clicar no link 

do vídeo que está no último slide ou buscar na 

internet. Cantem! Reflitam! E acreditem que vamos 

superar tudo isso!   


