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Atividade  para o Período de Isolamento Social 

   Fonte: Correio Braziliense 26.03. 2020    
Leia o texto : 
FFFFFFFO gove rno fed eral l anço u u ma ca mp anha  pu blicitári a est a se man a cha ma da " O Brasil não  po de p ara r" par a de fen der a flexi bilizaçã o do i sola ment o soci al, qu e faz  pa rte das a ções de c omb ate ao n ovo c oro naví rus, e r eto mada  eco nômic a. 

 

 

1°) Planalto lança campanha 'O Brasil não pode parar' contra isolamento "A quase 

totalidade dos óbitos se deu com idosos. Portanto, é preciso proteger estas pessoas e 

todos os integrantes dos grupos de risco, com todo cuidado, carinho e respeito. Para 

estes, o isolamento. Para todos os demais, distanciamento, atenção redobrada e muita 

responsabilidade. Vamos, com cuidado e consciência, voltar à normalidade" 

a) Qual a sua posição em relação ao texto acima sobre a quebra do Isolamento Social 

nesse período de prevenção contra   coronavírus, vocês concordam com a posição do 

governo em retornar as atividades econômicas e manter os idosos em segurança ou 

permanecer no isolamento total como estamos agora ? :.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b)  Como está sua adaptação ao Isolamento Social ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c)  Qual a sua Religião ? Como foi sua re-adaptação fora do templo espiritual devido 

ao Isolamento    ?                                                                                                                    

------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                 

d) Quantos idosos tem em sua casa? Como eles se re-adaptaram a nova situação ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Sua família tem como deixar seus idosos com acompanhantes para voltar as atividades 

como o presidente e o senado solicita para a retomada da economia no Brasil?                     

--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 f) Sua família sente-se segura em retomar as atividades como o presidente e o planato 

solicita? Como será essa nova fase na sua família muito diferente ?                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2º) Como está atualmente seu estado emocional e espiritual com essas notícias sobre o 

coronavírus.?                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

3º)  Com o isolamento de bilhões de pessoas ao redor do mundo,como você analisa essa 

situação de ‘’insegurança,’’ ‘’medos’’,  ‘’desespero’’ , ‘’panico’’ desse’’ fantasma’’ invisível   

do qual o mundo esta vivendo?  

                                                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

4º ) Os diversos tipos de religiões ao redor do mundo : católicos, hindus, umbandistas 

evangélicos, budistas...Todos  sofreram uma mudança drástica pois com o isolamento 

todas estão adaptando-se ou seja , utilizando diversos métodos online via web, para 

aquecer os fieis não os deixando ‘no bambolé’’ , insanos sem orientações espirituais.. 

Quais os métodos que sua religião estão realizando para unir os fieis na palavra de DEUS?.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---       

5º ) Com esse isolamento, do ‘’ mundo parado ‘’ vc considera que a economia ficará um 

caos como afirmou o presidente em seu pronunciamento nas mídias recentemente?                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

6º ) Com a  interrupção das aulas devido aos acontecimentos ocorridos no Brasil e no 

mundo, como você está analisando essa lacuna na sua vida escolar? Vc está revisando os 

conteúdos estudados antes da interrupção? Essas atividades fornecidas pelo professor 

via web, o auxilia a não ficar ocioso?, como você irá receber essa nova ferramenta?             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7º ) Com 1,3 bilhões de pessoas isoladas pelo mundo as pessoas estão  mais tempo em 

cuidar de sua família , unidos por um único objetivo e causa proteção contra o coronavírus  

Você concorda que os resultados de depressão , auto mutilações utilizados pelos 

adolescentes, suicídios......, todos esses fatores nefastos.! Com as famílias unidas pelo 

isolamento esses índices decai  substancialmente pois as pessoas sentem-se amadas . 

qual a sua posição?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

 

Boa Sorte!!! 



 


