
Quinta-feira, 23 de abril de 2020 

Componente Curricular: Ciências 

Unidade Temática: Vida e evolução 

Objeto de conhecimento: Características dos vírus e bactérias 

Objetivos de aprendizagem: Compreender a partir de noticias na mídia, pesquisas e leitura de 

terxtos informativos; o desenvolvimento e as características dos vírus e bactérias. 

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular: 

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reprodu-

zem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo. 

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas 

comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.). 

 Avaliação: 

Como as atividades estão sendo à distância, a avaliação acontecerá através do acompanha-
mento de registro feitos nos cadernos, a partir de fotos ou vídeos enviadas no grupo de what-
sapp, para a professora conferir e acompanhar o desenvolvimento dessas atividades. 
 

 

Desenvolvimento: 

 

Pimeiramente, fazer a data no caderno de Ciências, colar ou copiar o texto no ca-

derno, fazer a leitura em voz alta para treinar a leitura e respeitar os sinais de pontuação; 

fazer pesquisa sobre o assunto. 

 

VÍRUS 

 

Causadores de inúmeras doenças, os vírus são muito temidos por to-

dos. Acelulares (não possuem células). Alguns cientistas não os consideram seres vivos, 

pois eles não têm a capacidade de se reproduzir sozinhos, dependendo de alguma célula 

viva de animais, de pessoas, de plantas ou de bactérias.  

Existem vírus que atacam plantas, animais e pessoas, são responsáveis por várias 

mortes e epidemias em todo o mundo. As doenças mais comuns que são causadas por 

vírus são: gripe ou resfriados. 

BACTÉRIAS 

As bactérias são organismos unicelulares com tamanho microscópico, são seres 

vivos que na maioria das vezes são associados a doenças e decomposição da matéria 

orgânica, como de alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres 

humanos. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos 
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de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. 

                                                                       (fonte: Nova escola 2020) 

Atividades no caderno: 

Leia o texto com atenção e retire as palavras que você não conhece, e procure no dicio-

nário. 

 

Sabemos que os vírus são causadores de diversas doenças. Temos um vírus circulando 

no Brasil e no mundo, como ele se chama? 

 

Pesquise e escreva no caderno, como surgiu o coronavírus (COVID-19); 

 

Qual o meio de contágio desse vírus e quais as prevenções que devemos ter para comba-

tê-lo? 

 

Os vírus e as bactérias são seres vivos? 

 

Pesquise e liste no caderno a diferença entre os vírus e as bactérias. 

 

 

 


