
 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCACÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 
 

EMEB SANTO DIAS DA SILVA – EJA – 5ª SÉRIE 

 

Aos educandos e suas famílias, 

 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, daremos continuidade aos processos de 

aprendizagem. 

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e Fase II), 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas avulsas.  

Ao retornar à escola, vocês deverão levar os materiais e as atividades realizadas neste período. 

 

Boas aprendizagens! Até breve! 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

PORTUGUÊS – PROFESSORA ROSSANA 

O objetivo desta atividade é para dar continuidade aos estudos e aprendizado da língua 
portuguesa neste período de quarentena. Assim o aluno não sofrerá maiores prejuízos no seu 
processo para aquisição do conhecimento. No contexto, haverá atividades gramaticais e 
interpretação de texto nesta primeira semana online de atividades. 

O uso dos porquês. 

Por que 

1. Interrogativas Diretas: 

Por que houve o rompimento das barragens de rejeito de minério em Mariana, Minas Gerais? 

A forma “por que” é utilizada no início da frase para introduzir uma pergunta, feita de maneira 
direta. Note que a palavra “razão” fica subentendida logo após essa forma interrogativa. 

Por que [razão] houve o rompimento das barragens... 

Mas, atenção: A forma “Por que” pode ser colocada, também, no meio da frase, mesmo em 
perguntas diretas: 

Matheus não explicou por que não compareceu à aula hoje? 
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2. Pergunta Indireta: 

Ainda não se sabe por que houve o rompimento das barragens de rejeito de minério em 
Mariana. 

Não sabemos por que Matheus não compareceu à aula hoje. 

Observe que o questionamento foi feito de modo indireto, sinalizado pela ausência do sinal de 
interrogação. 

3. Por que = pelo qual (e variações) 

Pode soar um pouco estranho, uma vez que os falantes da língua não a utilizam ou não o fazem 
de modo recorrente. No entanto, a forma “por que” pode ser empregada, se houver preferência 
por parte do usuário, em substituição à expressão “pelo qual” e suas variações: 

Os bairros por que (pelos quais) passamos estavam bastante movimentados. 

A razão por que (pela qual) aceitei o convite não lhe interessa. 

Porque 

1. Em afirmações: 

O desmatamento daquela área cresce vertiginosamente porque não há fiscalizações efetivas. 

Nesse caso, “porque” é colocado no interior da frase, com o objetivo de estabelecer o elo entre 
o problema (desmatamento vertiginoso) e a sua causa (inexistência de fiscalizações efetivas). 
A forma “porque” apresenta o sentido equivalente ao da palavra “pois”, introduzindo a ideia de 
causa. 

2. Em respostas: 

Cheguei atrasada ao trabalho porque (pois) houve um acidente, que interditou a estrada por 
três horas. 

Ao ser perguntada: “Por que se atrasou?”, respondo por meio da utilização da forma “porque”. 

Por quê 

Emprega-se “por quê” ao final de frases interrogativas. Nesse contexto, a referida forma é 
cercada por um sinal de pontuação (ponto de interrogação ou final): 

1. Em interrogativa direta: 

Durante a reunião com o chefe, eles demonstraram preocupação por quê? 

 

https://www.infoescola.com/portugues/pontuacao/
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2. Em interrogativa indireta: 

Naquele dia, ela não estava se sentindo bem e eu não sei por quê. 

Para comparar: As duas formas “Por que” e “Por quê” são utilizadas em interrogativas, 
realizadas direta ou indiretamente. A diferença reside no fato de que a forma com o acento 
circunflexo, somente é empregada ao final de frases e, por isso mesmo, acompanhada por um 
sinal de pontuação. 

Porquê 

A grafia “Porquê” funciona como substantivo, uma vez que é precedida pelo artigo definido “o”, 
e tem o seu significado equivalente ao da palavra “motivo”: 

Todos sabem o porquê (motivo) de sua revolta. 

Nota explicativa: qualquer palavra precedida de um artigo definido (o, a, os, as) ou indefinido 
(um, uma, uns, umas) passa a funcionar como um substantivo, num processo gramatical 
denominado “substantivação”. Veja um exemplo: 

O alvorecer foi contemplado por todos os hóspedes daquela pousada. 
(artigo “o” + verbo “alvorecer” = substantivo). 

 

 

1) Complete as lacunas utilizando por que, por quê, porque, porquê. 

a – Não sei o ----------- de tanta euforia. 
b – Você não compareceu à reunião -----------------? 
c – Os caminhos ---------- percorremos são tortuosos. 
d - --------------- não desiste dessa aventura maluca? 
e – Voltamos ---------------- estávamos com muita saudade. 

 

2) Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego de 
por que, porquê, por quê e porque: 

( ) Não fiz a pesquisa *______________ estava doente. 
( ) *______________ Marcela não conta toda a verdade? 
( )  Não quis ir ao cinema__________________ *? 
( )  Nem imagino o *_________________ dessa alegria. 

 

 

https://www.infoescola.com/portugues/substantivos/
https://www.infoescola.com/portugues/substantivacao-de-palavras/
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(a) porquê 
(b) por quê 
(c) por que 
(d) porque    
 
3)  A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é: 

a – Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho. 
b – Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. 
c – Eis o porquê da minha viagem. 
d – Ele não veio por que estava doente. 
e – Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. 

 

1) Leia o diálogo de Mafalda: 

 -Por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? 

- É muito simples Susanita! Quando Você entra no cinema no meio da sessão, você 
entende o filme? 

- Não. 

 - Com os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando 
nós chegamos, eles já tinham começado.  

Quino. 

 a) Explique a resposta de Mafalda a Susanita, esclarecendo o que ela quis dizer com sua 
comparação.-
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCACÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

 

 

INGLÊS – PROFESSORA: ANA PAULA 

 

Objetivo:  Reconhecer a  importância da  Língua Inglesa  no  mundo  e  sua influência nos  

dias  atuais 

 

Contextualização:  Recordar  o  tema  já  discutido   em   sala   de   aula 

 

Atividade: 

Copiar  o  texto, as  questões  e   responder  em   seu  caderno: 

 

A  Língua Inglesa  é hoje  uma das línguas mais faladas no mundo. Por ser uma língua 

relativamente simples em relação à outras faladas   no  mundo,  o inglês acaba ocupando o 

posto de idioma mais utilizado no ambiente corporativo das relações internacionais. 

Além disso, com os crescentes processos de globalização, a Língua Inglesa acabou sendo 

incorporada ao nosso vocabulário, ganhando cada vez mais espaço em nossas vidas, através 

de anúncios,  internet, produtos, marcas, e muitas  outras formas,  influenciando diretamente 

os mais diversos e amplos aspectos em nossas rotinas. 

Por esses motivos, é natural o protagonismo que este idioma assumiu no mercado de 

trabalho e em  nossas  vidas  na atualidade.  

 

 

Questões: 

 

1-  A  Língua  Inglesa  é  uma  das  línguas mais  faladas   no   mundo ? 

(     ) Sim 

(     )Não   
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2- 

Escreva  com  suas  próprias palavras  os  motivos  pelos  quais  estudamos  a  Língua  

Inglesa: 

 

Objetivo:  Reconhecer a importância da Língua Inglesa no mundo e sua influência nos dias 

atuais. 

 

Contextualização: Recordar o tema já discutido   em   sala   de   aula. 

 

Atividade: 

Copiar o texto, as  questões e   responder  em   seu  caderno: 

 

A Língua Inglesa é hoje uma das línguas mais faladas no mundo. Por ser uma língua 

relativamente simples em relação à outras faladas no mundo, o inglês acaba ocupando o 

posto de idioma mais utilizado no ambiente corporativo das relações internacionais. 

Além disso, com os crescentes processos de globalização, a Língua Inglesa acabou sendo 

incorporada ao nosso vocabulário, ganhando cada vez mais espaço em nossas vidas, através 

de anúncios, internet, produtos, marcas, e muitas outras formas, influenciando diretamente os 

mais diversos e amplos aspectos em nossas rotinas. 

Por esses motivos, é natural o protagonismo que este idioma assumiu no mercado de 

trabalho e em nossas vidas na atualidade.  

 

Questões: 

1-  A Língua Inglesa é uma das línguas mais faladas   no   mundo? 

(     ) Sim 

(     )Não   

 

2- Escreva com suas próprias palavras os motivos pelos quais estudamos a Língua Inglesa: 
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HISTÓRIA – PROFESSORA KÁTIA 

 

OBJETIVO: Situar conhecimentos históricos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuidade do trabalho dos conteúdos escolares pertinentes ao 

ano correspondente. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

-Leitura do texto base; 

-Interpretação do mesmo através das perguntas logo abaixo; 

-Complementação da atividade proposta através da pesquisa sugerida. 

 

                                                               MESOPOTÂMIA 

 

Mesopotâmia, que em grego quer dizer ‘terra entre rios’, situava-se entre os rios Eufrates e 

Tigre e é conhecida por ser um dos berços da civilização humana. 

Localizada no Oriente Médio, atualmente esta histórica região constitui o território do Iraque. 

Há cerca de 4.000 a.C., grupos tribais da Ásia Central e das montanhas da Eurásia chegaram 

ao local devido às extensas áreas férteis próximas aos rios, além da vantagem de terem água 

próxima, fornecendo subsídio para pesca, alimentação e transporte. Pelos mesmos motivos 

chegaram, tempos depois: 

 

Sumérios 

Desenvolveram um importante sistema de canalização dos rios para melhor armazenar a 

água para sua comunidade. 

Também criaram a escrita cuneiforme, registrando os detalhes de seus cotidianos através de 

placas de argila, e os zigurates, construções piramidais que serviam de armazenamento de 

produtos agrícolas e de prática religiosa. 
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As cidades-Estado de Nipur, Lagash, Uruk e Ur datam da época dos sumérios. 

 

 

Babilônios 

Criaram os primeiros códigos de lei para controlar a sociedade, como as Leis de Talião (leia: 

Código de Hamurabi), formuladas pelo Imperador Hamurabi, que previam castigos severos 

aos criminosos de acordo com a gravidade de seus delitos. 

Por volta do século VII a.C., o Imperador Nabucodonosor II, que formava o Segundo Império 

Babilônico, ordenou que fossem construídos dois templos que serviriam de grande reverência 

arquitetônica: os Jardins Suspensos e a Torre de Babel. 

 

 

Assírios 

Tinham uma ampla organização militar e eram ávidos pela guerra. 

Quando dominavam determinados territórios, impunham castigos cruéis aos inimigos como 

forma de intimidá-los, para demonstrarem sua hegemonia. 

Além destes, os acádios, caldeus e amoritas, dentre outros, também constituíram a sociedade 

mesopotâmica. 

Eles eram povos politeístas (acreditavam em vários deuses) e tinham uma ligação religiosa 

com a natureza. 

Os povos da Mesopotâmia também desenvolveram a economia através da agricultura e dos 

pequenos comércios de caravanas, com base em uma política centralizada por um rei ou 

imperador. 

Por volta do século VI a.C., o Império Persa se fortaleceu sob comando do Imperador Ciro II, 

que não poupou esforços para tomar o poder dos babilônios, que tinham pleno domínio da 

Mesopotâmia. 

A conquista dos persas acabou com as primeiras formas de dinâmica culturais que marcaram 

a sociedade de origem mesopotâmica, uma das pioneiras da Antiguidade. 

Fonte: www.infoescola.com 

 

http://www.infoescola.com/
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Tendo o texto acima como base, responda: 

 

1)Onde se situava a Mesopotâmia? 

 

 

2)Quem eram os Sumérios? 

 

 

3)Quais povos criaram os primeiros códigos de lei? 

 

 

4)Quais eram os povos ávidos por guerrear? 

 

 

5)O que fez Ciro II? 

 

 

6)Pesquise para entregar  em folha avulsa quando retornarmos sobre: 

 

-Baixa Mesopotâmia 

-Sociedade Mesopotâmica 

-Religião na Mesopotâmia 

-Economia da Mesopotâmia 
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GEOGRAFIA – PROFESSORA DANIELE 

 

 
Atividade para semana de 30.03.2020 a 03.04.2020 

Objetivo da atividade: Demonstrar o formato da Terra 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos ler o texto e analisar as 

informações disponibilizadas, sugiro que sempre que possível pesquisem sobre o tema para 

aprofundamento da aula. 

Atividade: Aula 1 – Leia com atenção o texto e responda as questões. 

A dinâmica do Planeta Terra 

Observe esta imagem do planeta Terra. Ela foi divulgada pela NASA em janeiro de 2012. 

Segundo a agência, esta é a imagem em mais alta definição já feita da Terra. 

 

 

Imagem retirada do endereço:  
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http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/04/nasa-tira-foto-do-planeta-para-

comemorar-o-dia-da-terra.html 

Leia com atenção a letra da canção Terra de Caetano Veloso. 

Terra 

Quando eu me encontrava preso 

Na cela de uma cadeia 

Foi que vi pela primeira vez 

As tais fotografias 

 

 

Em que apareces inteira 

Porém lá não estavas nua 

E sim coberta de nuvens ... 

(...) 

Caetano Veloso. Terra. In: Muito (Dentro da Estrela Azulada). Polygram,1978. 

Disponível em: www.caetanoveloso.com.br  

Acesso em: 23 nov. 2012. 

 

Atividades 

Após a observação da imagem da Terra e da leitura da letra da canção, responda: 

1) É possível comparar a forma do planeta Terra com a de uma fruta, por exemplo, com a 

de um melão? 

2) Qual é a semelhança entre a imagem e o trecho da letra da música? 

 

Texto e atividades extraídos do livro Caminhar e transformar – autora Angélica Tozarini. 

 

 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/04/nasa-tira-foto-do-planeta-para-comemorar-o-dia-da-terra.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/04/nasa-tira-foto-do-planeta-para-comemorar-o-dia-da-terra.html
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ATIVIDADE: AULA 2 

Leia o texto com atenção e responda as questões. 

 

Objetivo da atividade: Demonstrar o formato da Terra 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos ler o texto e analisar as 

informações disponibilizadas, sugiro que sempre que possível pesquisem sobre o tema para 

aprofundamento da aula. 

Terra: a forma 

Geoide: a forma do planeta Terra 

A Terra é uma esfera, mas com um achatamento nos polos; por isso, não é uma esfera perfeita. 

A essa forma achatada nos polos e mais larga no equador, dá-se o nome de geoide. 

A esfericidade do planeta é um dos fatores que explicam a existência das zonas climáticas. 

Quando estamos mais próximos da linha do Equador, círculo máximo da Terra, maior é a 

incidência dos raios solares e mais alta é a temperatura média. As latitudes, ou seja, as medidas 

em graus, variam de 0º a 90º. Nos polos, latitudes mais altas, as temperaturas médias são mais 

baixas. 

 

Imagem retirada do endereço: https://www.gestaoeducacional.com.br/o-que-e-solsticio-de-

verao-quando-acontece-para-que-serve-veja-aqui/ 

 

 

https://www.gestaoeducacional.com.br/o-que-e-solsticio-de-verao-quando-acontece-para-que-serve-veja-aqui/
https://www.gestaoeducacional.com.br/o-que-e-solsticio-de-verao-quando-acontece-para-que-serve-veja-aqui/
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As zonas climáticas são delimitadas pelos seguintes paralelos: trópicos de Câncer e de 

Capricórnio e os círculos polares (Ártico e Antártico). Cada zona climática da Terra possui 

determinadas características, associadas às temperaturas e à luminosidade. 

 

Questões: 

1) Qual o nome dado a forma do planeta? 

2) Quais paralelos delimitam as zonas climáticas? 

 

Texto e atividades extraídos do livro Caminhar e transformar – autora Angélica Tozarini. 
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MATEMÁTICA – PROFESSOR DANIEL 

 
1- Objetivo: continuidade da fixação e sistematização do algoritmo da multiplicação: 

2- Contextualização: como já desenvolvido em sala de aula, estamos retomando o assunto. 

Visto que alguns ainda apresentam certas dificuldades. 

3- Para desenvolver esta atividade, você poderá utilizar um dos dois tipos de tabuada que 

distribuí, ou outra tabuada que tenha à mão. 

4- Também seria interessante acessar no YouTube: telecurso ensino fundamental matemática 

aula 8  

Arme e desenvolva as multiplicações propostas: 

a) 54 x 68 = 

b) 37 x 39 = 

c) 95x 47 = 

d) 88 x 92 = 

e) 25 x 61 = 

f) 94 x 56 = 

g) 72 x 81 = 

h) 63 x 90 = 

i) 45 x 42 = 

j) 18 x 44 = 

k) 92 x 49 = 

l) 342 x 61 = 

m) 490 x 47 = 

n) 501 x 36 = 

o) 104 x 75 = 

p) 240 x 38 = 

q) 783 x 32 = 
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Reflexão:  

A matemática, auxilia na tomada de decisão dos governantes, frente ao COVID-19 ? 

Faça seu comentário:                                                                                                                                                         
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CIÊNCIAS – PROFESSOR: LAÉRCIO 

 

OBJETIVO: IDENTIFICAR OS PLANETAS DO SISTEMA SOLAR. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: ENTENDER A IMPORTÂNCIA DO SOL E DOS PLANETAS DO 

SISTEMA SOLAR E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A TERRA. 

DESCRICÃO DA ATIVIDADE: LER O TEXTO ABAIXO E RESOLVER AS QUESTÕES 

APRESENTADAS 

 

O Sistema Solar 

 

O sistema solar é um conjunto de planetas, asteróides e cometas que giram ao redor do sol. 

Cada um se mantém em sua respectiva órbita em virtude da intensa força gravitacional exercida 

pelo astro, que possui massa muito maior que a de qualquer outro planeta. 

Os corpos mais importantes do sistema solar são os oito planetas que giram ao redor do sol, 

descrevendo órbitas elípticas, isto é, órbitas semelhantes a circunferências ligeiramente 

excêntricas.  

 

 

 

Os planetas que compõem o sistema solar  

O sol não está exatamente no centro dessas órbitas, como pode-se ver na figura abaixo, razão 

pela qual os planetas podem encontrar-se, às vezes, mais próximos ou mais distantes do astro. 
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Origem do Sistema Solar 

O sol e o Sistema Solar tiveram origem há 4,5 bilhões de anos a partir de uma nuvem de gás 

e poeira que girava ao redor de si mesma. Sob a ação de seu próprio peso, essa nuvem se 

achatou, transformando-se num disco, em cujo centro formou-se o sol. Dentro desse disco, 

iniciou-se um processo de aglomeração de materiais sólidos, que, ao sofrer colisões entre si, 

deram lugar a corpos cada vez maiores, os outros planetas. 

A composição de tais aglomerados relacionava-se com a distância que havia entre eles e o sol. 

Longe do astro, onde a temperatura era muito baixa, os planetas possuem muito mais matéria 

gasosa do que sólida, é o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas perto dele, 

ao contrário, o gelo evaporou, restando apenas rochas e metais, é o caso de Mercúrio, Vênus, 

Terra e Marte.  

 

O sol 

O Sol é a fonte de energia que domina o sistema solar. Sua força gravitacional mantém os 

planetas em órbita e sua luz e calor tornam possível a vida na Terra. A Terra dista, em média, 

aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol, distância percorrida pela luz em 8 

minutos. Todas as demais estrelas estão localizadas em pontos muito mais distantes. 

As observações científicas realizadas indicam que o Sol é uma estrela de luminosidade e 

tamanho médios, e que no céu existem incontáveis estrelas maiores e mais brilhantes, mas 

para nossa sorte, a luminosidade, tamanho e distância foram exatos para que o nosso planeta 

desenvolvesse formas de vida como a nossa.  

O Sol possui 99,9% da matéria de todo o Sistema Solar. Isso significa que todos os demais 

astros do Sistema juntos somam apenas 0,1%.  

 Composição do Sol 

O Sol é uma enorme esfera de gás incandescente composta essencialmente de hidrogênio e hélio, 

com um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros. O volume do Sol é tão grande que em seu interior 

caberiam mais de 1 milhão de planetas do tamanho do nosso. Para igualar seu diâmetro, seria 

necessário colocar 109 planetas como a Terra um ao lado do outro. No centro da estrela encontra-

se o núcleo, cuja temperatura alcança os 15 milhões de graus centígrados e onde ocorre o 

processo de fusão nuclear por meio do qual o hidrogênio se transforma em hélio. Já na superfície 

a temperatura do Sol é de cerca de 6.000 graus Celsius. 

1) O que é o Sistema Solar? 

2) Quais são os Planetas do Sistema Solar? 

3) Como surgiu os Planetas e o Sistema Solar? 

4) O que é o Sol? Qual sua importância para o planeta Terra? 

5) Qual a composição do Sol? 
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ARTE – PROFESSORA: ROSANGELA 

 
OBJETIVOS: 

UTILIZAR A LINGUAGEM VISUAL E ESCRITA. TRABALHAR A CRIAÇÃO, CRÍTICA E 

ESTESIA. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

NESSE PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL REALIZE UM DIÁRIO SOBRE O SEU DIA. 

VOCÊ PODE CRIAR SEU DIÁRIO ATRAVÉS DA NARRATIVA VISUAL (FOTOS, DESENHOS, 

COLAGEM E PINTURA) OU DA NARRATIVA ESCRITA COMO FAZIA A ESCRITORA 

CAROLINA MARIA DE JESUS (LEMBRAM-SE DELA?) ELA ESCREVEU “QUARTO DE 

DESPEJO – DIÁRIO DE UMA FAVELADA”.  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

EXPERIMENTE CRIAR UM DIÁRIO COM DATA E DESCRIÇÃO DO SEU DIA. PODE SER EM 

POUCAS LINHAS, MAS TENTE COMO CAROLINA MARIA DE JESUS ESCREVER SOBRE 

VOCÊ E SEU DIA OU SE PREFERIR PODE DESENHAR OU PINTAR OU COLAR PAPÉIS / 

FOTOS.  

1. ESCREVA A DATA. 

2. RELATE ATRAVÉS DA ESCRITA OU DE IMAGENS (FOTOS, DESENHOS, COLAGEM 

E PINTURA) COMO FOI SEU DIA.  NÃO SE ESQUEÇA DE MOSTRAR O QUE SENTE 

NESTE DIA, MEDO, CALMA, ALEGRIA, TRISTEZA, ENFIM, SEUS SENTIMENTOS. 

3. FAÇA ESSE DIÁRIO POR UMA SEMANA. SEMPRE AO FINAL DO DIA. 

 

 

 

ATIVIDADE 2 - ARTE 

 

OBJETIVOS: 

DESENVOLVER A AUTONOMIA, A CRÍTICA, A AUTORIA E O TRABALHO COLETIVO E 

COLABORATIVO NAS ARTES. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO: 

UMA DAS MANEIRAS DE PREVENÇÃO PARA O CORONAVÍRUS É MANTER AS MÃOS 

HIGIENIZADAS (LIMPAS) E O TEMPO PARA LAVAR AS MÃOS EQUIVALE A 15-20 

SEGUNDOS. VEJA O PASSO A PASSO DE COMO LAVAR AS MÃOS NA IMAGEM ABAIXO. 

 

IMAGEM: iStock.  

Lavar as mãos afasta o coronavírus, mas sabia que tem jeito certo? Aprenda... - Veja mais em 

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/02/26/lavar-as-maos-afasta-o-

coronavirus-mas-sabia-que-tem-jeito-certo-aprenda.htm?cmpid>, acesso em 24/03/2020 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. LAVE AS MÃOS CONFORME A ORIENTAÇÃO DO DESENHO. 

2. ASSISTA AO VÍDEO DE ORIENTAÇÃO A PREVENÇÃO DO COVID-19 REALIZADO 

PELOS PROFESSORES DA ESCOLA ZILDA. 

3. DESENHE UMA DAS FORMAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 QUE VOCÊ REALIZA. 

 

 

LINKS E ANEXOS: 

RECADINHO AOS ALUNOS DO ZILDA. DISPONÍVEL 

EM:<https://www.youtube.com/watch?v=HhGVeMVaAXw&feature=youtu.be>, ACESSO EM 

24/03/2020.  

 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/02/26/lavar-as-maos-afasta-o-coronavirus-mas-sabia-que-tem-jeito-certo-aprenda.htm?cmpid
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/02/26/lavar-as-maos-afasta-o-coronavirus-mas-sabia-que-tem-jeito-certo-aprenda.htm?cmpid
https://www.youtube.com/watch?v=HhGVeMVaAXw&feature=youtu.be

