
ATIVIDADE PARA TODOS(AS) OS(AS) ALUNOS(AS) DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-2 ( parte 2) 

Leia o Diário de Anne Frank em quadrinhos  pelo link 

https://drive.google.com/file/d/1SP4at8WvoDpcNNrbe9UtFnTCOAhaU731/view  e depois, responda: 

Prof. Fábio Klester, HISTÓRIA.  

1-Na história em quadrinhos Anne Frank e sua família e amigos vivem um confinamento e um isolamento social 

durante o período da Segunda Guerra Mundial ( 1939-1945). Isso aconteceu em qual país da Europa? E por que? 

2- O tipo de isolamento social que ela passou é igual ao isolamento social que 1/3 da humanidade passa neste 

momento? Por que? Diferencie um do outro. 

3- Na sua opinião, qual dos dois tipos de isolamento social é mais duro ou difícil de se praticar? Por que? 

4- No Diário de Anne Frank, a autora relata que a noite tinha pesadelos por conta do medo que sentia de ser 

descoberta pelos nazistas e morta. Isso acontece com você em relação a sair do isolamento de casa e se 

contaminar pelo novo coronavírus? Por que? Compare as duas situações. 

5- No período de isolamento social, de quais formas Anne Frank e sua família recebiam notícias do mundo  

externo ao Anexo Secreto onde estavam?  E hoje em dia em época de pandemia e isolamento social, de que 

forma você e sua família tem acesso ao que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no país e no resto do 

mundo? 

6- Em períodos de isolamento social quase sempre precisamos contar com outras pessoas para nos ajudar a 

mantê-lo.  Anne, família e amigos, tinham pessoas com o Sr. Kleiman que comprava alimentos e remédios para 

eles. Nesse período de pandemia por coronavírus você costuma ajudar pessoas que estão isoladas socialmente? 

Por que? De que forma? Você acha isso importante? Justifique. 

7- Em tempos de pandemia e isolamento social sempre há o risco de termos desabastecimento de alimentos nos 

supermercados o que gera um certo medo na população. 

Descreva uma cena da história do Diário de Anne Frank que demonstra que os moradores do Anexo Secreto 

também tinham medo de ficarem desabastecidos de comida.  

8- Volta e meia, Anne Frank, quando reclamava, era lembrada pelas outras pessoas do Anexo Secreto que ela era 

sortuda, já que fora dali havia crianças como ela morrendo.  

No Brasil, sabemos que, por ser um país com muitos desempregados e pessoas de baixa renda ( ou sem 

nenhuma) ficar em casa por muito tempo para conter a velocidade da propagação da Covid-19 entre as pessoas é 

uma situação complicada e, as vezes, até impraticável.  O que você pensa a respeito dessa situação? Você e sua 

família estão conseguindo praticar o isolamento social como pedem as autoridades? Por que? 

9- Após a chegada do dentista Dussel ao Anexo Secreta, o confinamento de Anne Frank, em particular, ficou pior, 

pois ela teve que dividir quarto com ele. Ele tinha hábitos que ela não suportava.  

Durante o período de isolamento social devido ao coronavírus, você também teve problemas de convivência em 

casa com os seus familiares? Por que? 

10- Um isolamento social sempre nos priva de fazer coisas que gostamos. No Diário de Anne Frank em quadrinhos 

ela narra o que todos no Anexo Secreto gostariam de fazer assim que pudessem sair de novo. E você, quando 

terminar esse isolamento social, o que gostaria de fazer? Por que? 

11- a) O que você achou do final da história narrada no Diário de Anne Frank? Por que? 

      b) Uma pandemia repercute em nossos pensamentos, valores e relações. Diante da pandemia do novo 

coronavírus e a possibilidade real de sermos infectados por ele e de até morrermos, já que, por hora, não há 

tratamento ou vacina, fez você e sua família (re)pensar mais sobre a vida? Por que? 

Prof. Fábio Klester, história. Escola Municipal Irene Andrade, Alagoinhas, Ba. 

https://drive.google.com/file/d/1SP4at8WvoDpcNNrbe9UtFnTCOAhaU731/view

