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FESTAS, ALMOÇOS DE FAMÍLIA E ATÉ O NATAL 
DA PANDEMIA: O QUE DÁ PARA FAZER?

Lúcia Helena

Colunista do UOL

20/10/2020 04h00

Nos supermercados, os panetones já chegaram. Não duvido, não vai demorar e 

veremos as luzinhas. Então, mal elas comecem a piscar, iniciará o debate sobre 

reunir ou não os familiares para comemorar mais um Natal. Se essa duvida, 

parece roubar um pouco do sabor das festas do fim de ano, agora ela pode ser 

recebida com certo gosto de alívio, porque todos querem virar a folhinha de 

2020 —que ano!

Mas logo bate a angústia, que faz a gente desejar que a Terra, ao contrário, rode 

em marcha lenta. Pois, quem sabe, dará tempo de resolver a situação armada 

pelo novo coronavírus antes de o peru entrar no forno. Afinal, como vai ser o 

Natal da pandemia? E, antes mesmo de pensar nas festas de fim de ano, como 

ficam outras comemorações, aniversários, reuniões de família, agora que tudo 

parece estar se flexibilizando? É o que muita gente se pergunta.
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Questão 1
“Nos supermercados, os panetones já chegaram. Não duvido, não vai demorar e 
veremos as luzinhas.” Qual é a festa que texto se refere? 

Questão 2
“Então, mal elas comecem a piscar, iniciará o debate sobre reunir ou não os familiares 
para comemorar mais um Natal.” Esse debate citado no texto é por qual motivo? 

Questão 3
“Se essa duvida, parece roubar um pouco do sabor das festas do fim de ano, agora ela 
pode ser recebida com certo gosto de alívio”. Após a leitura da frase retirada do texto; 
em sua opinião os festejos de fim de ano terão mudanças? E por quê?  

Questão 4
“Mas logo bate a angústia, que faz a gente desejar que a Terra, ao contrário, rode em 
marcha lenta.”O que o texto quer dizer com essa frase?

Questão 5
Na sua opinião, como devemos comemora o Natal com pandemia? 
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Mesmo com notícias otimistas sobre a eficácia de vacinas contra a covid-19, cresce a 
preocupação de cientistas com uma possível segunda onda da doença no Brasil e no 
mundo. Atrelada ao período de verão, as festas de fim de ano também aparecem como 
um grande gatilho proliferador da Covid-19. Muitos brasileiros estão sem ver a família 
desde março, início da pandemia, e acabam fazendo planos para Natal e Réveillon. No 
entanto, lembram especialistas, “não é hora de baixar a guarda”. O gráfico abaixo nos 
da um demonstrativo acerca da faixa etária e por sexo das notificações do COVID-19. 

Fonte: undefined - iG @ https://saude.ig.com.br/coronavirus/2020-11-18/5-fatores-que-
podem-interferir-no-aumento-de-casos-nas-proximas-semanas.html



Questão 1
De acordo com o gráfico, em qual faixa etária tem mais mulheres notificadas suspeita 
por Covid -19?

Questão 2
1) Observe o gráfico, em qual faixa etária tem mais homens notificadas suspeita por 
Covid -19?

Questão 3
De acordo com o gráfico, em qual faixa etária tem menos homens notificados suspeito 
por Covid-19?

Questão 4
No gráfico acima, em qual faixa etária tem menos mulheres notificadas suspeita por 
Covid -19?

 
Questão 5
De acordo com o gráfico, tem mais homens ou mulheres notificadas suspeita por 
Covid -19?
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UMA BREVE RETROSPECTIVA DE 2020

> Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a competição foi adiada. A 

edição, prevista para 2020, foi reagendada para 2021.

> Nos EUA, o assassinato de um homem negro chocou o mundo, e reverberou 

em dezenas de manifestações contra o racismo ao redor da Terra.

> Aliás, em 2020 tivemos até o duque e a duquesa de Sussex abrindo mão do 

título de realeza.

> Sobretudo, ainda no inicio do ano de 2020, um doença começou a se alastrar 

pela China, indo posteriormente para todo o resto do mundo. Inclusive, em 

março de 2020, o coronavírus chegava ao Brasil.

> No final de junho, o sul e o sudeste do país foi surpreendido com a passagem 

de ciclone bomba. Ele levou chuvas fortes, ventos com mais de 100 km/h e 

até neve para os locais atingidos. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os 

Estados mais afetados.

> “a Argentina teve de encarar uma gigantesca nuvem de gafanhotos que 

cruzou o país devorando plantações. A praga seguia em direção ao Brasil.”

Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/retrospectiva-2020-primeiro-semestre 
Visto em: https://segredosdomundo.r7.com/2020-grandes-acontecimentos



Questão 1
Após feita a leitura acima responda:

Cite um dos acontecimentos acima que mais marcou você:

Questão 2
No contexto histórico do texto, em sua opinião qual dos fatos que se destacou 

no ano 2020?

Questão 3
Trazendo para sua realidade, qual episódio marcou sua vida neste ano de 2020?

Questão 4
Marque a alternativa que mais se encaixa na sua realidade em relação ao fatos 

ocorridos no ano de 2020:

a) O ano de 2020 não contribuiu positivamente;

b) O ano de 2020 contribuiu positivamente;

c) O ano de 2020 contribuiu parcialmente.

Questão 5
Cite dois acontecimentos da sua cidade que colocaria como destaque no ano 

de 2020.  
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TEXTO
ESPECIALISTAS FALAM SOBRE AVANÇOS
 NAS PESQUISAS DE VACINAS CONTRA 
A COVID-19.
 
As vacinas britânica e chinesa contra a Covid-19 
de apresentaram resultados positivos com 
reposta imune ao vírus e bons índices de 
seguranças, nesta segunda-feira, 20. O G1 reuniu 
médicos e cientistas para falar sobre as 
perspectivas dos resultados.

“Na verdade é um resultado já esperado, ou não passaria para a fase 3, que é aquela 
pesquisa em seres humanos em uma maior quantidade, como agora nós estamos 
vendo. Há milhares de pessoas participando do ensaio clínico na fase 3”, disse Roberto 
Medronho, infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sobre a 
vacina de Oxford.

“Ela tem o poder de produzir imunidade nas pessoas que tomaram a vacina. Mas, agora, 
neste momento, o que está sendo realizado inclusive com o Brasil participando, que 
é a fase 3, é que será a pesquisa decisiva para o uso em larguíssima escala da vacina. 
E aí entraríamos no que a gente chama a fase 4, que é a fase pós-comercialização”, 
completou.

Visto em: https://coronavirus.atarde.com.br/especialistas-falam-sobre-avancos-nas-pesquisas-de-
vacinas-contra-a-covid-19/ 

Questão 1
Após a leitura no texto, em sua opinião a ciência como um todo avançou na vacina 
contra o coronavírus? 

Questão 2
Leia o trecho abaixo, depois responda: 
“Ela tem o poder de produzir imunidade nas pessoas que tomaram a vacina”

Faça uma pesquisa o que é imunidade? 



Questão 3
Na flexão do texto sobre os testes feito pela britânica e chinesa contra a Covid-19, você 
entraria como voluntário? E por quê?  

Questão 4
Em sua opinião qual é a importância da face final dessa vacina? 

Questão 5
Os noticiários relatam que estamos avançando no combate contra o coronavírus. Em sua 
opinião estamos de fato tendo avanço no combate contra esse vírus? 
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Questão 1
MEMÓRIA E IDENTIDADE: datas que marcam

De acordo com as frases do retângulo abaixo,escreva os acontecimentos que 
marcaram a história do Brasil nas datas a seguir:

DESCOBRIMENTO DO BRASIL
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA



Questão 2
Pinte somente as afirmativas que dizem respeito a você:

                       Eu tenho irmãos.

                       Mora em casa alugada

                      Tenho um animal de estimação

                       Moro em apartamento

                       Moro próximo da escola

                         Não tenho nenhum animal de estimação

                        Moro numa casa própria

                        Moro longe da escola

Questão 3
De acordo com o seu conhecimento responda as alternativas abaixo:

a) Nome do seu município: 

b) Nome da comunidade onde você mora:



Questão 4
Complete o que se pede abaixo: 

a) Nome do seu estado:

b) Nome da capital do estado do Rio Grande do Norte.

c) Nome do seu País:

d) Nome da região em que fica localizado o estado do Rio Grande do Norte.

Questão 5
Você mora no município de:

(    ) Guamaré                               (    ) Pedro Avelino
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