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Ciências Humanas e suas Tecnologias - Geografia 

Bloco D 

 
➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” (29 a 03 de julho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
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Ensino Fundamental, 9º Ano 

 

  Estamos vivendo um momento turbulento que temos que superar com criatividade e 
sem perder a esperança já para viver o presente. 

Somos por natureza seres sociais que necessitam de constante contato com os 
outros, porque vivemos em sociedade. Embora esse contato seja difícil para algumas 
pessoas, por inúmeras questões como a timidez, a ansiedade, a depressão, a fobia social, 
ele é necessário para a nossa saúde, quer física quer psicológica. Os relacionamentos 
interpessoais que cultivamos influenciam diretamente a nossa personalidade, como as 
opiniões e o nosso humor. Quando o isolamento ocorre, essa troca deixa de acontecer e a 
pessoa isolada fecha-se na sua mente.  
  Para concluir, parece que estamos perante um momento de reflexão, que nos leva 
ao autoconceito, e ao autoconhecimento, num refúgio constante de introspeção na vida. 
Como seres humanos temos a capacidade de nos adaptar às circunstâncias do momento, 
cujas situações adversas nos põem à prova, principalmente quando estamos entre quatro 
paredes, num isolamento social tão profundo e assustador, mas ao mesmo tempo, nos faz 
refletir e nos capacitar de resiliência. 

Esta pandemia que nos permite estar confinados em meio social, demostra que é 
preciso, parar e apreciar os pequenos momentos da vida, dando oportunidade de nos 
conhecermos e tornarmo-nos na pessoa que somos, e uma das maneiras de fazer isso é 
com a leitura. 

A leitura é importante para se manter informado das atualidades e representa uma 
fonte inesgotável de prazer, entretenimento e de estudo e aprendizado que pode contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida e para se adquirir conhecimento. 
 

1- Leia o texto a seguir ( clique no ícone de PDF abaixo), depois tire do conteúdo o 
que achou de mais importante. 

 

VIRUS Simulacro da vida.pdf
 

http://codap.ufs.br/uploads/page_attach/path/8315/Virus_simulacro_da_vida.pdf



