
 

EMEB DR ATILA FERREIRA VAZ 
 

 

AOS EDUCANDOS E SEUS FAMILIARES 

 

 Olá, esperamos que todos estejam bem!!  

Esta semana vamos trabalhar com o tema isolamento social 

em sua imensa diversidade de gêneros, esperamos que continuem 

fazendo às atividades com dedicação, pois logo estaremos juntos 

novamente e bem. Neste momento tão inusitado para todos nós o 

medo, as ansiedades, angústias fazem parte do cotidiano.  

Portanto pensando nisso, no emocional, nessa etapa de 

aprendizagem vamos trabalhar o gênero diário, onde este fará parte 

de nossa rotina. Mas não se assustem, pois colocaremos um 

exemplo de como está sendo nossa rotina para vocês poderem ter 

uma ideia de como fazer. 

Não esqueçam que vocês trarão essas atividades ao 

retornarem ao ambiente escolar. Saudade de todos! 

 

 

 

Boa aprendizagem!  

Até logo!  

Professores dos 4º anos 

 



DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

OBJETIVOS: 

• Incentivar os diferentes tipos de leitura, no qual a criança consiga obter autonomia e 

entendimento do que lê;  

• Interpretar os diferentes textos; 

• Identificar as principais características dos textos; 

• Produzir textos nas diversas linguagens (desenho, pintura, etc.). 

• Entender a importância do isolamento social neste momento e aprender a lidar com 

as emoções que ele trás. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A sociedade atual jamais viveu uma pandemia desse porte, estamos vivendo algo 

inusitado, mas que demanda atenção, cuidados dobrados de higiene e isolamento.  

O isolamento é não socializar, a não ser com membros de sua família. Vamos trabalhar 

alguns textos referentes a isto. 

Sabemos que a leitura é algo fundamental para uma boa interpretação, por isto é 

importante trabalhar diferentes leituras onde possam conhecer os gêneros textuais e sua 

ampla diversidade. Neste momento também trabalharemos a escrita com o diário, isto 

ajudará a entender nossos anseios durante esta pandemia. 

 

 

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/454/703/original/vector-many-

students-reading-books-in-library.jpg 
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Atividade (1) 

Leia o texto abaixo e responda as perguntas no caderno: 

 

 

https://www.ufrgs.br/colegiodeaplicacao/wp-content/uploads/2020/04/c1-300x300.jpg 

 

 

A – O que é isolamento para você? 

B – O que você está fazendo para continuar isolado? 

C – Seus familiares o que acham do isolamento? Explique. 

D - Quais sentimentos podemos desenvolver de acordo com o texto? Por quê? 

E – No final do texto há uma pergunta, qual é? Agora responda a pergunta do texto. 

https://www.ufrgs.br/colegiodeaplicacao/wp-content/uploads/2020/04/c1-300x300.jpg


Separe as sílabas das palavras abaixo e classifique: em monossílaba, dissílaba, trissílaba 

ou polissílaba: (copie as palavras e responda no caderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Felicidade  Fe – li – ci – da – de   - POLISSÍLABA 

 

Isolamento - Angústia - Medo -            Familiares-           Tristeza 

Sã  - Epidemia - Pandemia - Desespero - Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grupoescolar.com/a/b/5511D.jpg 

 

 

 

 

 

Retomando: 

Faça a classificação de acordo com o número de sílabas da palavra. 

Monossílaba:  1 sílaba             Dissílaba : 2 sílabas 

Trissílaba: 3 sílabas                 Polissílaba: 4 sílabas ou mais. 

https://www.grupoescolar.com/a/b/5511D.jpg


Texto (2) 

 

O que é? 

 

 

https://i.pinimg.com/736x/c5/b1/20/c5b120a8ad4fec2166b246db45c9d30c.jpg 

 

 

Responda: 

A – O que é uma Endemia? 

B – O que é uma Epidemia? 

C – O que é um surto? Você já ouviu falar sobre isso? 

D – O que é uma Pandemia? 

E – Qual é o nome do vírus causador da Pandemia atual? 

 

 

https://i.pinimg.com/736x/c5/b1/20/c5b120a8ad4fec2166b246db45c9d30c.jpg


Diversificando 

 

Sei que não é um momento agradável que estamos vivendo, mas vamos diversificar um 

pouco para trazer alegria no nosso dia a dia. O que acham de construirmos um caça 

palavras? É algo fácil de fazer e prazeroso. Nesse período de isolamento é importante 

realizar algo que seja divertido para melhorar nossa rotina. Vamos lá, siga o passo a passo 

para realizar esta atividade. 

 

Passo 1 – Numa folha em branco, faça um retângulo use mais ou menos dez linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2 – Escreva dez palavras, palavras que tragam esperança e um pouco de felicidade 

nesse período crítico que vivenciamos. Uma palavra em cada linha em posições diferentes, 

você pode escrever tanto na vertical, quanto na horizontal ou diagonal: 

EXEMPLO: 

AMOR A p 

 L a 

 ESPERANÇA 

 G 

 R 

            i  

 A 

 



Passo 3 – Agora falta pouco, depois que você escrever as dez palavras é só preencher o 

restante das linhas com letras, para esconder as palavras que teremos que descobrir. Você 

pode colocar as letras coloridas para dificultar. Não se esqueça de fazer as linhas das 

colunas. Abuse das cores, elas  .transmitem alegria, algo importante na atualidade. 

 

Caça - palavras 

a m o r h e s p e r a n ç a a v p 

a s f g t y u i o p k h n b d q a 

a s d f h t f e l i c i d a d e z 

q e r t y u i o p j k l c l d s s 

q e a ç ã o c r t y c v b e m n b 

a s d c v b h a q w e r t g t u i 

a d f g h j k i r w t y u r n g o 

o o p l k j j m n i g o e i e q e 

p a c i ê n c i a s n d v a b m b 

s a a s s d e t t h g h o w w q z 

  

Quero ver você achar as palavras que escrevi, faça bem bonito o seu! 

Amor – esperança – paz – paciência – ação – carinho – alegria – felicidade. 

 

 

https://comps.canstockphoto.com.br/cora%C3%A7%C3%B5es-coloridos-fundo-vetor-

eps_csp6623833.jpg 
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Agora vamos ao DIÁRIO!! 

O Diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, 
opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. 

Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários uma vez que muitos possuem 
as mesmas características e, por isso, são comumente chamados de “Diários Virtuais”. 

 

Vamos recordar algumas características do diário: 

✓ Relatos pessoais; 

✓ Histórias verídicas; 

✓ Registro de acontecimentos; 

✓ Escritos em primeira pessoa (EU); 

✓ Presença de vocativos; 

✓ Registros em ordem cronológica; 

✓ Caráter intimista e confidente; 

✓ Subjetividade e espontaneidade; 

✓ Escrita confessional (suas próprias experiências)  

✓ Vocabulário simples 

✓ Linguagem informal 

✓ Textos assinados 

 

Estrutura Textual: Como Fazer um Diário? 

Embora não apresentem uma estrutura fixa, os textos dos diários podem ser estruturados 
da seguinte maneira: 

✓ Data e Local: são indicadas no início do texto o local e a data em que foi escrito, 
como numa carta. 

✓ Vocativo: Geralmente é incluído no começo do texto como: “querido diário”, “querido 
amigo diário”. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para 
ele, como se fosse um amigo íntimo. 

✓ Corpo de Texto: onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações do 
autor. 

✓ Assinatura: normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, 
aparecem o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão 
de despedida: “boa noite”, “abraços”, “até amanhã”. 

 
Daniela Diana - Professora licenciada em Letras 

https://www.todamateria.com.br/genero-textual-diario/ 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/genero-textual-diario/


ATENÇÃO: 

Importante: Este diário deverá ser produzido separadamente do restante das 

atividades, pode ser em um caderno antigo que não está mais em uso, pode ser em 

folhas de almaço, ou até mesmo no final do caderno da escola. Deixe algumas folhas 

separadas (em torno de 10 páginas), pois iremos usá-las todas as semanas para a 

produção do diário. 

Nesse diário iremos registrar nosso cotidiano diante da pandemia, nossos medos, 

anseios, o que acontece no nosso dia a dia, alegrias, tristeza, nossa vida, nossas 

emoções. Por isto vou dar um exemplo de como iniciar seu diário, vou escrever um 

pouco da minha rotina: 

 

Data: Quarta – feira 06 / 05 / 2020. 

(Vocativo) Querido diário, (corpo do texto) hoje acordei tarde porque fui dormir ás 

02:00hs da madrugada, nesse período de COVID 19 não tenho horário pra dormir e muito 

menos acordar. Levantei ás 10 da manhã. Lorenzzo meu filho de dois aninhos aprontou 

horrores logo cedo. Você acredita que ele pulou do berço e subiu na cômoda pegando meu 

perfume?! Espirrou o perfume por toda a minha cama, e não satisfeito com isso, quebrou a 

tampa do perfume. 

Para piorar arrancou a fralda suja e espalhou a sujeira por todo o berço dele. Nossa!! Hoje 

o dia começou tenso. 

E não mais fácil durante a tarde, mas enfim o dia acabou. 

Até amanhã! 

(Assinatura) Milena. 

 

https://66.media.tumblr.com/9f69cbe83b3b5fa7e5ba717312e09df1/tumblr_ot9v4ykTp81uls

5ixo1_500.jpg 
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Observação: você pode desenhar colar fotos, colar desenhos, pode fazer do seu jeito! Eu 

coloquei uma foto, seja criativo! 

 

Texto para leitura e reflexão com a família 

Texto publicado por Vanessa Sardinha dos Santos 

(https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/distanciamento-social.htm 

 

O texto abaixo fala sobre a pandemia que estamos vivenciando, explicando como 

podemos nos prevenir, as consequências, tudo o que necessitamos saber sobre esse 

vírus. Boa leitura!! 

Distanciamento social 

Distanciamento social é o nome dado a uma série de medidas que visam o afastamento 

das pessoas a fim de garantir sua proteção em uma situação de epidemia, por exemplo. 

Esse distanciamento faz-se necessário para evitar transmissão de doenças e, portanto, é 

uma medida que visa à saúde da população. Apesar de, muitas vezes, ser responsável por 

prejuízos econômicos, o distanciamento é necessário e deve ser adotado levando em 

consideração a responsabilidade do governo de garantir a saúde de todos. 

O que é o distanciamento social? 

O distanciamento social inclui uma série de medidas para a diminuição do contato entre as 

pessoas de uma população, a fim de evitar o contágio entre elas por alguma doença. 

Durante o distanciamento social, todos os setores da população são afetados de alguma 

forma. Aglomerações não são permitidas, eventos devem ser cancelados, atividades não 

essenciais podem ter seu funcionamento interrompido, e escolas podem adotar regimes de 

aulas não presenciais, por exemplo. 

Mesmo que medidas de distanciamento sejam adotadas, algumas atividades não podem 

ser interrompidas, sendo esse o caso de supermercados e farmácias. Nesses casos, no 

entanto, medidas de distanciamento no interior dos estabelecimentos são importantes, 

como na formação das filas. 

Entre as medidas de distanciamento social que podem ser adotadas pela população está o 

“home office”. 

Destaca-se que, ao ser recomendado o distanciamento social, é fundamental que a pessoa 

também se afaste dos seus amigos e familiares fisicamente. Isso significa que ela deve 

manter contato próximo apenas com as pessoas que vivem em sua casa, evitando festas e 

confraternizações. 



Por que o distanciamento social é importante? 

Algumas doenças podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, sendo esse o caso 

da COVID-19, doença identificada pela primeira vez no ano de 2019 e causada por um 

vírus conhecido popularmente como novo coronavírus. 

Esse vírus pode ser transmitido de uma pessoa para outra por meio de gotículas 

respiratórias, eliminadas pelo indivíduo infectado, ou ainda pelo contato com objetos 

contaminados e posterior contato com as mucosas. Essa doença é facilmente transmitida e 

rapidamente provocou uma pandemia que já levou milhares de pessoas à morte. 

No caso de doenças como a COVID-19, o ideal é que não se tenha contato próximo 

com o doente devido a sua fácil transmissão. Entretanto, como nem sempre sabemos 

quem está infectado, devido à presença de sintomas leves ou mesmo casos 

assintomáticos, o ideal é que fiquemos longe de outras pessoas, evitando, ao máximo, o 

contato próximo. 

Para garantir essa distância, é importante que nos afastemos da escola, do trabalho e de 

eventos, como shows. O governo então surge nesse cenário determinando que atividades 

serão suspensas e garantindo, por meio de suas medidas, a saúde da população. 

Durante a pandemia de COVID-19, foi recomendado que as pessoas evitem sair às ruas, 

caso a atividade não seja realmente necessária. 

O distanciamento social, portanto, evita que o número de casos de doenças, que podem 

ser transmitidas de uma pessoa para outra, aumente de maneira exagerada. O aumento 

drástico desse número pode ser responsável por um colapso no sistema de saúde e 

aumentar o número de mortes que poderiam ser evitadas, caso o indivíduo tivesse 

recebido um atendimento adequado. 

A pandemia de COVID-19 mostrou-nos que o distanciamento social foi positivo em 

alguns locais do mundo que o adotaram como forma de controlar a doença. Na China, por 

exemplo, estudos mostram que o distanciamento foi essencial para redução do número de 

casos. Considerando os efeitos benéficos do distanciamento na atual pandemia, a posição 

da Organização Mundial da Saúde, frente a essa crise, foi a adoção dele. 

Como cuidar da minha saúde durante o distanciamento social? 

O distanciamento social pode aflorar uma série de sentimentos negativos nas pessoas que 

são a ele submetidas. Além disso, os momentos em casa podem descontrolar a 

alimentação e reduzir a prática de atividades físicas. Sendo assim, mesmo em 

distanciamento social, é importante cuidar do corpo e da mente. 



Algumas das recomendações básicas que devem ser seguidas são: tentar manter a 

alimentação saudável e fazer exercícios em casa. Para manter a saúde mental, é 

importante evitar o contato com muita informação sobre o tema, procurar fazer atividades 

que realmente te dão prazer, manter-se conectado com amigos e parentes, e manter uma 

rotina diária. Caso o peso do dia a dia esteja muito difícil de suportar, não hesite em pedir 

ajuda profissional. 

 

Após a leitura do texto, copie e responda as perguntas em seu caderno: 

1) O que é distanciamento social? 

2) Porque o distanciamento social é necessário? 

3) Como os setores da população são afetados durante o distanciamento social? 

4) Algumas atividades não podem ser interrompidas durante o afastamento social, quais 

são elas? 

5) Você sabe dizer o que é o home office? Alguém da sua família está fazendo home 

office? Conte um pouco como está sendo o trabalho dessa pessoa. 

6) Segundo o texto, como o vírus pode ser transmitido de uma pessoa para a outra? 

7) Como as pessoas podem cuidar da saúde durante o distanciamento social? 

 

 

MATEMÁTICA 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Enquanto isso na quarentena... 

O isolamento no estado de São Paulo na terça-feira (5) se manteve em 47%, segundo 

dados divulgados pelo governo do estado nesta quarta. Na capital, o número também se 

manteve em 48%.  Se o início da adoção de medidas de distanciamento social causou 

apreensão em muitos países, a decisão do melhor momento para relaxá-las também não é 

fácil. Os cenários considerados se relacionam a uma preocupação imediata aos perigos 

em que se afrouxar as intervenções prematuramente aumentem os casos confirmados pela 

COVID-19. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/06/taxa-de-de-isolamento-se-mantem-em-47percent-no-estado-de-sp-e-48percent-na-capital.ghtml


 

 

 

 

Trânsito na Ponte das Bandeiras, na Zona Norte de SP 

 

Ficar isolado é difícil, mas é importante na batalha contra o coronavírus. Mas como 

enfrentar os desafios da convivência intensa com todos da casa, as preocupações com a 

pandemia e ainda manter a rotina e as obrigações?  Por mais que o momento seja 

complicado para muitas famílias, ter todos em casa pode ser um bom momento para 

incentivar hábitos alimentares mais equilibrados! Conferir novas receitas e preparar pratos 

juntos pode ser uma excelente maneira de fazer isso e, de quebra, passar um tempo 

divertido ao lado dos filhos, oportunizando aprendizado para todos, resultando em um 

futuro mais equilibrado para as crianças. 



Depois de quase dois meses de isolamento social, você já deve estar sem ideia de receitas 

para fazer em casa. Que tal desenvolver esse talento e ainda por cima escrever novas 

histórias levando mais bem-estar para sua vida em casa. 

 

Muitos alunos apresentam dificuldades em aprender a Matemática e seus conceitos, como 

as diferentes operações e as frações. Porém, sem que eles percebam, vivem rodeados 

pela matemática em quase todas suas atividades cotidianas, hora de ir à escola, de 

almoçar, seja dividindo o lanche com um colega ou comendo uma pizza em casa com a 

família. Ao fazê-las perceber que a matemática está presente nas situações concretas e 

lúdicas do seu dia a dia, é possível despertar o interesse dos pequenos e tornar o ensino 

dessa disciplina muito mais atrativo, dinâmico e divertido. 

Um exemplo de atividades cotidianas e lúdicas que podem auxiliar a introduzir conceitos e 

facilitar o aprendizado por parte dos estudantes são receitas para serem preparadas na 

cozinha, como pizzas, pães e bolos. Princípios matemáticos fazem parte de qualquer 

preparo. Quando fazem um prato qualquer, as crianças estão em constante contato com 

diferentes grandezas e unidades e, naturalmente, lidando com conhecimentos como 

frações, proporções, operações e até formas geométricas. 

 

OBJETIVOS: 

➢ Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas Unidades de 

massa (grama e quilograma, litro, mililitro) inseridos em contextos oriundos de 

situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento. 

➢ Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e 

subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

➢ Observar, interpretar e manipular registros referentes a medidas de massa para 

resolver problemas em situações diárias em que há mais de uma solução.  

➢ Socializar as experiências vivenciadas diariamente com familiares durante o 

distanciamento social, sistematizando os conhecimentos trazidos, estabelecendo 

uma relação de compreensão com uma Matemática real e próxima a sua vida. 

➢ Permitir que os alunos coloquem a mão na massa e produzam as receitas 

pesquisadas, por exemplo, colocando em prática muitos conceitos relacionados as 

medidas. 

 



FONTES: 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/05/indice-de-isolamento-cai-no-estado-

de-sp-e-chega-a-47percent.ghtml 

Trânsito na Ponte das Bandeiras, na Zona Norte de SP — Foto: Reprodução/TV Globo 

 https://novaescola.org.br/conteudo/3491/receitas-edesafios-na-medida-certa 

https://novaescola.org.br/conteudo/19007/matematica-como-ensina-la-em-tempos-

dequarentena 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv50000.pdf 

https://www.metrojornal.com.br/estilo-vida/2020/05/05/lancamento-da-turma-da-

monica.html 

Receitas-Turma-da-Mônica.pdf 

 

REALIZAR AS ATIVIDADES NO CADERNO 

Agora família, ajude seu filho(a) na atividade a seguir: 

 

ATIVIDADE 1 

 

1. Converse com a criança sobre como é feito o arroz, o feijão, os legumes, a carne ou 

uma sobremesa.  

2. Solicite que escolham uma receita para que a criança seja a “cozinheira” com a 

supervisão do adulto (SEMPRE). 

3. Registrem a experiência por meio de fotos, escrevendo, fazendo os relatos, pois 

dessa forma você enriquecerá a atividade. 

4. Depois solicite que escrevam a receita para trazer para a escola no retorno.  

5. Discutam em casa e anotem as conclusões para a seguinte pergunta: Onde está a 

Matemática na receita? 

 

ATIVIDADE 2 

 

No nosso dia a dia utilizamos várias unidades de medida como colheres, tigela, garrafas, 

lata, xícaras, copos. Ana deseja fazer um bolo de chocolate e sua mãe passou-lhe a 

seguinte receita: 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/05/indice-de-isolamento-cai-no-estado-de-sp-e-chega-a-47percent.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/05/indice-de-isolamento-cai-no-estado-de-sp-e-chega-a-47percent.ghtml
https://novaescola.org.br/conteudo/3491/receitas-edesafios-na-medida-certa
https://novaescola.org.br/conteudo/19007/matematica-como-ensina-la-em-tempos-dequarentena
https://novaescola.org.br/conteudo/19007/matematica-como-ensina-la-em-tempos-dequarentena
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv50000.pdf
https://www.metrojornal.com.br/estilo-vida/2020/05/05/lancamento-da-turma-da-monica.html
https://www.metrojornal.com.br/estilo-vida/2020/05/05/lancamento-da-turma-da-monica.html


INGREDIENTES  

● 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

● 2 xícaras (chá) de açúcar  

● 1 xícara de achocolatado em pó  

● 2 1 /2 colheres de chá de fermento químico  

● 6 colheres de sopa de manteiga  

● 1 xícara (chá) de leite  

● 3 ovos 

 

 

Modo de preparo 

1) Misture a farinha, o açúcar, o 

achocolatado em pó e o fermento em 

uma tigela depois acrescente a 

manteiga, os ovos e o leite, mexa bem 

com uma colher até obter uma mistura 

uniforme. 

2) Coloque a massa em uma forma 

untada e leve ao forno preaquecido a 

180°C por 25 minutos ou teste com um 

palito dente até o mesmo sair limpo. 

 

Tabela 1. Medidas para alimentos consumidos no Brasil (IBGE, 2011). 

Tipo de alimento Tipo de medida Quantidade (g) 

   Farinha de trigo 1 xícara de chá 150 g 

   Açúcar 1 xícara de chá 120 g 

   Chocolate em pó 1 xícara de chá 90 g 

   Fermento químico 1 colher de chá 5 g 

   Leite 1 xícara de chá 200 g = 200 ml 

   Manteiga    1 colher de sopa 30 g 

2011 - IBGE - Tabela de Medidas referidas para os alimentos consumidos no Brasil. 

  

 De acordo com os conhecimentos até agora adquiridos sobre grandezas e medidas, 

utilizando as unidades de medidas equivalentes na Tabela 1: 

 

a) Reescreva a receita do bolo de Ana usando as unidades de medida de massa. 

 

b) Admitindo que a receita de bolo de Ana serve 24 pessoas, e ela quer dobrar a 

receita. Quanto de cada ingrediente Ana precisará comprar para fazer o bolo? 

 

 

Vamos às sugestões para cada refeição do dia? 

 



RECEITAS PARA PREPARAR COM A TURMINHA EM CASA 

 

Patê de frango cremoso 

Ingredientes:  

• 300g de peito de frango cozido e desfiado 

 • 1 cenoura ralada • 1 xícara (chá) de requeijão cremoso 

 • ½ xícara (chá) de milho verde • Sal e temperos a gosto  

Modo de preparo:  

Misturar todos os ingredientes e servir como recheio de pães integrais e 

sobre torradas.  

Rendimento: 8 porções  

Combina com 1 copo pequeno de suco natural de laranja 

Saiba Mais: O milho possui diversos nutrientes, mas podemos destacar a 

vitamina E, importante aliada do sistema imunológico. Para a criança que 

explora o mundo, é proteção extra contra germes e bactérias. 

 

Maçã e banana assadas 

Ingredientes: • 1 maçã média  

• 1 banana sem casca  

• 2 colheres (sopa) de leite em pó 

Modo de preparo: 

Lavar bem a maçã, cortar em tiras e retirar as sementes. Cortar as 

bananas em rodelas colocá-las em um refratário (forma) junto com a maçã 

e polvilhar o leite em pó. Levar ao forno por cerca de 15 minutos, esperar 

esfriar e servir.  

Rendimento: 2 porções  

Combina com mingau de aveia 

Saiba Mais: Lanches Maçã e banana assadas Boa dose de antioxidantes! 

A maçã contém polifenóis e flavonoides, que atuam como antioxidantes, 

ajudando na renovação celular. A fruta também é muito boa para o 

sistema respiratório e para a pele. Aliada aos nutrientes da banana, essa 

é uma sobremesa ideal para quando bate a vontade de um docinho… 

 

 



Mini hambúrguer 

Ingredientes:  

• 500g de patinho moído  

• 1 cenoura média ralada  

• 1 abobrinha média ralada  

• 2 colheres (chá) de aveia em flocos finos  

• 1 ovo  

• 2 dentes de alhos amassados 

 •1 cebola pequena ralada • Sal e pimenta do reino a gosto 

 Modo de preparo: Comprar a carne já moída ou em um processador, 

processar a carne, (você pode processar os ingredientes a seguir no 

processador) ou cortar bem pequeno a cebola, o alho, a abobrinha e a 

cenoura, depois misturar a aveia, o ovo, o sal e a pimenta do reino. Fazer 

bolinhas com as mãos e amassar. Levar para assar em assadeira untada 

com azeite ou antiaderente, em 180° por 40 minutos. 

Rendimento: 8 porções  

Que tal experimentar tirar o hambúrguer do pão! Ele também combina 

com macarrão integral com molho de tomate  

Saiba Mais: Reforça as doses de ferro. O nutriente é essencial na 

prevenção da anemia e está presente em grande quantidade na carne 

vermelha. Quer fazer uma versão vegetariana? O grão-de-bico também é 

fonte de ferro e pode substituir a carne, na mesma quantidade. 

 

Quibe de forno com cenoura 

Ingredientes: 

• 250g de trigo para quibe  

• 2 cenouras grandes raladas  

• 1 cebola pequena picada  

• 2 dentes de alhos amassados  

• 2 colheres (sopa) de hortelã picada 

• 400g de carne moída (patinho)  

• Sal, pimenta do reino, salsa, cebolinha a gosto. 

 Modo de preparo: Deixar o trigo de molho na noite anterior. Antes de 

preparar, escorrer bem o trigo para quibe, apertando com as mãos para 



ficar bem seco. Em uma tigela, colocar a cenoura ralada, o trigo, a hortelã, 

a cebola, o alho, a carne moída, o sal e os temperos. Misturar bem até 

ficar homogêneo. Em uma assadeira antiaderente untada com azeite, 

ajeitar a massa com as mãos e levar ao forno preaquecido em 180°C por 

40 minutos. Retirar do forno quando estiver dourado.  

Rendimento: 8 porções  

Combina com arroz e lentilha  

Saiba Mais: Cenoura é bom para os olhos! É um vegetal rico em vitamina 

A, importante para a visão. A cenoura ainda tem substâncias 

antioxidantes, que irão combater os radicais livres, componentes nocivos 

à saúde. 

 

CIÊNCIAS 

 

Objetivos: 

-Saber o que é isolamento social em tempos de pandemia; 

-Perceber a importância do isolamento social no combate ao coronavírus. 

 

Contextualização 

Esta semana vamos refletir um pouco mais sobre aspectos da atualidade, o isolamento 

social devido ao coronavírus. A pandemia que afetou o mundo e ocasionou o isolamento 

de muitas pessoas.   Veja como tal isolamento passou então a ser um dos principais 

modos de prevenção ao covid19, 

 

O isolamento social é o ato de separar um indivíduo ou um grupo do convívio com o 

restante da sociedade. Esse isolamento pode ser voluntário ou não. Quando há uma força 

maior, seja imposta pelo governo, seja por uma situação de guerra ou pandemia, ou até 

mesmo um toque de recolher provocado pela violência urbana, o isolamento é forçado. 

 

Ficar em casa, no atual contexto de enfrentamento ao Coronavírus, é mais do que um ato 

de segurança, é um gesto de carinho a você e às pessoas que estão no seu entorno. Por 

isso, a prática do isolamento social se torna tão importante nesse momento. A medida tem 

sido uma das principais recomendações de órgãos como a Organização Mundial da 

Saúde. 

Causas do isolamento social 

O isolamento social pode ser causado por motivos interiores ou exteriores ao indivíduo. 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm


 

http://brasilescola.uol.com.br 

O isolamento social é o ato voluntário ou não de se separar um indivíduo ou grupo do 

convívio social. 

Causas do isolamento involuntário 

 

Epidemias e pandemias 

Quando há uma situação emergencial de epidemia em um país ou uma pandemia 

(quando a epidemia é generalizada e perpassa as fronteiras de um país, espalhando-se 

por outros continentes), há a imposição de um isolamento social por parte dos governos e 

dos líderes das nações. No caso da pandemia de coronavírus de 2020, por exemplo, os 

governos estão impondo quarentenas e distanciamento social, que opera por meio do 

fechamento de comércio, do transporte público e de escolas, por exemplo. 

 

http://brasilescola.uol.com.br 

O isolamento e o distanciamento social são medidas sanitárias contra a proliferação de 

doenças epidêmicas ou pandêmicas. 

http://brasilescola.uol.com.br/
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coronavirus-covid-19.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-quarentena.htm
http://brasilescola.uol.com.br/


PORQUE O ISOLAMENTO SOCIAL É TÃO IMPORTANTE AGORA? 

Desde que a OMS (Organização Mundial da Saúde), agência especializada da ONU 

(Organização das Nações Unidas), caracterizou as infecções provocadas pelo novo 

coronavírus (Covid-19), a principal recomendação do órgão para conter o avanço da 

doença tem sido o chamado distanciamento ou isolamento social. 

Contudo, essa medida ainda levanta algumas dúvidas. A principal delas: o que significa 

isolamento social e por que ele é tão importante? 

Segundo o Ministério da Saúde, o isolamento social prevê que pessoas em grupo de risco, 

contaminadas e com suspeita de contaminação, permaneçam em casa. O objetivo é inibir 

a propagação da doença e a transmissão local por pessoas infectadas. 

A medida é tida como eficaz porque a principal forma de contágio do coronavírus acontece 

pelo contato com pessoas que estão infectadas. Cumprimentar, beijar, compartilhar copos 

e talheres são algumas das atitudes que devem ser evitadas, já que a transmissão pode 

ocorrer por gotículas de saliva, espirro, tosse ou catarro, que podem ser repassados por 

toque ou aperto de mão, objetos ou superfícies contaminadas pelo infectado. 

O distanciamento social também tem a intenção de retardar a propagação do vírus porque, 

mesmo que algumas pessoas sejam contaminadas, o contágio não atingirá toda a 

população de uma só vez, evitando a superlotação dos serviços de saúde e diminuindo o 

número de óbitos. 

 

ISOLAMENTO SOCIAL MESMO PARA PESSOAS ASSINTOMÁTICAS 

Além disso, a medida diminui a possibilidade de propagação da doença por pessoas 

assintomáticas (que não apresentam sintomas). De acordo com João Gabardo, secretário 

executivo do Ministério da Saúde, 86% dos casos do novo coronavírus são assintomáticos. 

Ou seja, a maioria das pessoas infectadas não sabe que está doente o que dificulta a 

contenção da doença caso as pessoas continuem transitando livremente. 

É importante destacar, ainda, que o isolamento social é diferente da quarentena. Ambas 

são medidas de saúde pública consideradas fundamentais para o enfrentamento da 

pandemia de Covid-19. Porém, enquanto o isolamento social é uma medida voluntária, de 

acordo com o Ministério da Saúde a quarentena é uma medida obrigatória, restritiva para o 

trânsito de pessoas, que busca diminuir a velocidade de transmissão do novo coronavírus. 

 

Texto e ilustrações: 

http://esp.ce.gov.br     http://brasilescola.uol.com.br 

http://justificando.com    http://sãopaulo.sp.leg.br 

http://esp.ce.gov.br/
http://brasilescola.uol.com.br/
http://justificando.com/
http://sãopaulo.sp.leg.br/


Atividades: 

Leia o texto com atenção e responda em seu caderno as questões: 

1-O que é isolamento social? 

2-Porque o isolamento social é importante neste período de pandemia em que estamos 

vivendo? 

3- Você concorda com o isolamento? Explique a sua resposta. 

4- Escreva um bilhete para as pessoas que não estão cumprindo esse isolamento social.  

 

 

GEOGRAFIA 

Objetivo: 

Conscientizar-se que manter a distância de outras pessoas é a melhor e única forma de retardar a 

propagação do novo coronavírus. 

 

Contextualização: 

Nos últimos dias as expressões “distanciamento social” e “isolamento social” têm sido 

usadas com frequência pelo Ministério da Saúde, governos estaduais e profissionais da 

área. Mas, afinal, o que é isso e por que é importante adotar essas medidas? E o que 

iremos ver nesta aula de geografia. 

Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/coronavirus-o-que-e-

distanciamento-social-e-como-ele-pode-reduzir-e-muito-o-numero 

 

Por que o distanciamento social é necessário? 

 

Uma das principais formas de transmissão do novo coronavírus se dá quando alguém 

tosse ou espirra e, assim, libera gotículas com o agente patogênico, que ficam no ar ou 

recaem sobre superfícies. 

O indivíduo pode ser contaminado ao respirar essas partículas ou após tocar objetos 

infectados e levar as mãos aos olhos, ao nariz ou à boca. 

Quanto menor o contato social, menor a chance de que esses cenários aconteçam e maior 

a probabilidade de o país conseguir *"achatar a curva" de infecção. 

Simulação feita pela BBC mostra que, ao reduzir em 50% seu contato social, uma 

pessoa infectada reduziria seu potencial de contágio de 406 pessoas em um mês 

para apenas 15 pessoas. 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/coronavirus-o-que-e-distanciamento-social-e-como-ele-pode-reduzir-e-muito-o-numero
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/coronavirus-o-que-e-distanciamento-social-e-como-ele-pode-reduzir-e-muito-o-numero
https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/03/16/como-achatar-a-curva-parte-1.ghtml


Isso porque estimativas indicam que, a cada cinco dias, uma pessoa com o vírus infecta 

2,5 outras. Assim, em um cenário sem nenhuma redução na socialização, o paciente 

original e aqueles contaminados por ele acabariam por totalizar 406 infecções. 

 

*”achatar a curva”: reduzir ao máximo o ritmo de transmissão do vírus, 

fazendo com que o número de casos que necessitem de hospitalizações 

não supere o número de leitos hospitalares disponíveis, evitando as 

mortes.. 

 

https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/03/16/como-achatar-a-curva-parte-1.ghtml


 

Infográfico feio pela BBC mostra o contágio do novo coronavírus sem distanciamento social 

e com medidas de restrição — Foto: BBC 

O que outros países estão fazendo? 

 

Países com mais casos confirmados e avanço no número de mortes tomaram medidas 

ainda mais draconianas do que as adotadas no Brasil. 

A Itália, por exemplo, que registra o maior número de vítimas fatais da Covid-19, está em 

quarentena total desde o dia 9 de março. 

No fim de semana, na região da Lombardia, onde faltam leitos nos hospitais para atender 

todos os doentes, as pessoas foram proibidas inclusive de se exercitarem ao ar livre fora 

do espaço de suas casas. 

Na Espanha, a quarentena proíbe que se saia de casa a não ser para comprar alimentos, 

medicamentos ou para trabalhar, caso a função seja considerada "essencial". 

Na Bélgica, todas as lojas que vendem bens considerados não essenciais foram fechadas, 

e a população foi aconselhada a ficar em casa pelo menos até o dia 5 de abril.Caminhar e 



se exercitar ao ar livre ainda é permitido, desde que haja um distanciamento de pelo 

menos dois metros entre as pessoas. Qualquer tipo de evento social está proibido. 

A França passa por uma quarentena rigorosa de duas semanas. Lá, quem sair de casa 

deve portar uma documentação que justifique o descumprimento da medida. Mais de 100 

mil policiais têm patrulhado as ruas para multar em 135 euros (R$ 742) aqueles que a 

descumprirem. 

Encontros com mais de duas pessoas foram proibidos na Alemanha, onde a covid-19 tem 

apresentado menor letalidade até o momento. Um Estado, a Bavária, determinou 

quarentena total para a população. 

O Reino Unido, que vinha adotando restrições mais brandas ao deslocamento, anunciou 

medidas mais duras na segunda-feira (23).Todas as lojas que vendam produtos 

considerados não essenciais foram fechadas, assim como bibliotecas e parques. 

Casamentos e batismos foram proibidos, assim como reuniões com mais de duas pessoas 

que não residam no mesmo domicílio.Exercícios físicos ainda são permitidos, mas desde 

que apenas uma modalidade e desde que feita por um pessoa sozinha ou moradores de 

uma mesma casa.A recomendação é que as pessoas evitem ao máximo sair de casa, 

apenas para comprar bens de primeira necessidade. 

 



 

Ranking  Inloco 



 Taxa de 

isolamento social em SP — Foto: Arte G1 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

Responda as questões no seu caderno: 

1- QUAL É UMA DAS PRINCIPAIS FORMAS DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS? 

2- DE ACORDO AO TEXTO, O QUE MOSTRA A SIMULAÇÃO FEITA PELA BBC? 

3- ESCOLHA UM PAÍS CITADO NO TEXTO E ESCREVA NO CADERNO QUAIS SÃO AS 

MEDIDAS ADOTADAS POR ESTE PAÍS PARA COMBATER O CORONAVÍRUS. 

4- DE ACORDO COM O GRÁFICO: ÍNDICE DE ISOLAMENTO SOCIAL POR ESTADO, 

QUAL É O ESTADO COM O MAIOR E MENOR ÍNDICE DE ISOLAMENTO SOCIAL? 

5- EM OUTRO GRÁFICO MOSTRAMOS A “VARIAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL NA 

SEMANA EM SÃO PAULO”. QUAL FOI O MAIOR E MENOR ÍNDICE REGISTRADO? 

6- E VOCÊ E SUA FAMÍLIA ESTÃO FAZENDO O ISOLAMENTO SOCIAL? QUAL É A 

SUA OPINIÃO SOBRE ESTE ISOLAMENTO, VOCÊ ACHA IMPORTANTE?  

 

 

 

 



HISTÓRIA 

 

Contextualização: 

 

 Nas aulas anteriores trabalhamos sobre o tema fontes históricas; a importância do 

estudo dos fósseis de animais como fontes históricas e que o registro do passado se faz 

necessário para que possamos compreender o significado de extinção, ou seja, o 

desaparecimento total de um organismo.  

  Compreendendo isso, estamos prontos para um NOVO DESAFIO. 

 

Objetivos:  

 

• Identificar e entender por meio da leitura, visualização de imagens e de recursos 

audiovisuais, a trajetória das epidemias e ou pandemias ao longo da história 

humana e, com isso, se conscientizar que os vírus e doenças sempre estiveram 

presentes junto ao homem. 

• Compreender nosso papel no combate ao vírus dentro de situações adversas, como 

a atual pandemia de coronavírus.  

• Entender que o saber histórico e científico são importantes e nos ajudam a viver 

melhor em situações de risco, assim como a sobrevivência da espécie humana.  

 

 

 

 LEMBRE-SE ! 

  

 

Após a leitura do texto, a visualização das imagens, bem como o acesso aos links 

sugeridos, escreva as perguntas e as respostas das atividades/exercícios em seu 

caderno de História, como de costume.  

 

 

 

 



"Algumas epidemias e pandemias ao longo da história humana" 

 

 Para começarmos, vamos compreender o significado dessas palavras:  

 

EPIDEMIA – (e·pi·de·mi·a)  

substantivo feminino 

1. Enfermidade temporária que ataca muitas pessoas ao mesmo tempo em certa 

localidade. 

2. Aparecimento repentino de vários casos de uma doença infecciosa em uma 

população e/ou região. 

3. Agravamento do número de casos que apresentam qualquer anormalidade. 

 

PANDEMIA – (pan·de·mi·a) 

substantivo feminino  

 Doença epidêmica de ampla disseminação. 

Fonte: http://michaelis.uol.com.br/ 

 

 Vamos iniciar nosso estudo conhecendo como os vírus afetaram muitas pessoas e 

causaram muitas mortes ao longo da história.   

 No século XIV (14) no ano de 1.348, houve um surto epidêmico que ficou conhecido 

tempos depois como: peste negra / peste bubônica (Yersinia pestis) ficando restrita a 

Ásia e a Europa, causou a morte estimada na Europa  de 75 milhões de pessoas. A peste 

negra era transmitida por uma bactéria que tem como vetor/transmissor: a pulga dos ratos. 

As pulgas contaminadas picavam a vítima humana e o patógeno (causador da doença) 

entrava no organismo humano pelo sistema sanguíneo, causando infecções em todo o 

corpo, causando a morte em muitas das pessoas infectadas. Causava em muitos: 

pneumonia e então era transmitida de um humano para o outro pelas secreções (exemplo: 

a saliva dos doentes). Nessa época não havia antibióticos (remédios) como hoje em dia; a 

população assim como quem cuidava da saúde (médicos) não sabiam que era da pulga do 

rato que se originava a doença viral. Essa doença nunca desapareceu e até os dias atuais 

pode ser encontrada em alguns locais do mundo, mas que felizmente pode ser combatida 

mais facilmente com antibióticos.  

 Temos também outras surtos epidêmicos como a varíola, o sarampo e também a 

gripe, trazidas da Europa para as Américas (Brasil e México, por exemplo) que nessa 

http://michaelis.uol.com.br/


época eram regiões habitadas pelos nativos (índios) que não tinham contato com essas 

doenças que os europeus já estavam mais acostumados. Os nativos (índios) ao terem 

contato com os europeus foram afetados por essas doenças virais e milhões morreram; é 

calculado que chegou a matar 80% da população de nativos (índios) das Américas do 

século XVI (16) ao século XIX (19), muitas pessoas não dão importância para essas 

pandemias, pois ocorreram num grande período de tempo, ou seja, por volta de 400 anos, 

conforme nos relata o infectologista: Stefan Cunha Ujvari.  

 Antes de conversarmos sobre o coronavírus vamos comentar um pouco sobre a 

gripe espanhola que ocorreu já no século XX (20), mais precisamente no ano de 1.918. 

Há polêmica sobre o número de mortos, mas existem opiniões que relatam: morreram por 

volta de 20 á 40 milhões de pessoas durante dois anos por todo o mundo. Podemos 

constatar, portanto que a gripe espanhola foi uma pandemia, pois ocorreu em muitos 

países. Após causar tantas mortes o vírus acabou sumindo, pois a população criou 

imunidade (proteção do corpo contra o vírus) e passou a ser uma gripe comum para nós 

humanos. No Brasil houve muitas mortes causadas pela gripe espanhola, inclusive do 

presidente do Brasil o Sr. Rodrigues Alves no ano de 1.919.  

 Temos também o vírus conhecido como H1N1 (gripe suína) que afetou a população 

mundial no ano de 2.009. Observem! Já estamos no século que vivemos: século XXI (21). 

Podemos observar que essa doença (vírus) ocorre bem mais próxima de nós (vejam que 

muitos de vocês alunos, nasceram bem próximo do ano de 2.009). O vírus H1N1 apesar de 

ter causado mortes e muitos contaminados e ser de fato uma pandemia, não chegou a 

afetar tantas pessoas ao mesmo tempo como o novo coronavírus. Alguns especialistas 

informam que o vírus que causa o novo coronavírus é mais letal que o H1N1. Quando o 

H1N1 afetou o mundo, já existiam tratamentos como os medicamentos para gripes que 

foram utilizados e deram resultado no tratamento desse vírus.  

 Agora vamos tratar do novo coronavírus (COVID-19 - Sars-Cov-2), o mercado de 

Huanan na cidade de Wuhan na China, onde animais mamíferos eram mantidos e 

vendidos, foi apontado como o local de início do novo coronavírus, vindo dos morcegos e 

transmitido para os seres humanos por meio de um animal intermediário, mas até o 

momento não há provas concretas e um consenso sobre isso.  

 O novo coronavírus, que afeta todos nós no ano de 2.020, do século XXI (21), ainda 

não há um tratamento direto e eficaz, como vacinas, por exemplo, tendo apenas alguns 

medicamentos que estão sendo utilizados, mas sem um resultado efetivo. Por isso o maior 

tratamento recomendado pelo governo e pelos órgãos competentes: é o isolamento social, 



ou seja, o distanciamento físico entre as pessoas, evitando aglomerações, pois com isso 

não vamos espalhar os vírus para mais pessoas, causando assim, mais mortes e também 

a superlotação dos hospitais.  

 Como podemos verificar o novo coronavírus é uma pandemia, pois afetou o mundo 

todo, causando o fechamento das escolas, de templos religiosos, campeonatos de 

diversos esportes e até as Olimpíadas que seria realizada no Japão no mês de julho de 

2.020 foi adiada para o próximo ano. O comércio não essencial como loja de roupas, por 

exemplo, fecharam em muitos países, foram fechados padarias e bares, tendo somente 

entregas nas casas das pessoas ou para retirada, sem podermos comer nos restaurantes, 

lanchonetes, padarias, etc. Tivemos também em alguns municípios a entrega de cestas 

com alimento nas escolas para as famílias. Como fonte de informação e curiosidade: na 

gripe espanhola de 1.918 que já estudamos acima, também houve o fechamento do 

comércio, escolas e o cancelamento de partidas de futebol, por exemplo, para evitar 

aglomeração e espalhar o vírus. 

 

IMAGENS QUE ILUSTRAM O QUE ESTUDAMOS           

 

         Gripe Espanhola       Peste Bubônica           Coronavírus 

Fonte: https://diariodamanha.com/noticias/conheca-as-maiores-pandemias-da-historia-do-

coronavirus-a-gripe-espanhola/ 

 

https://diariodamanha.com/noticias/conheca-as-maiores-pandemias-da-historia-do-coronavirus-a-gripe-espanhola/
https://diariodamanha.com/noticias/conheca-as-maiores-pandemias-da-historia-do-coronavirus-a-gripe-espanhola/


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Vídeos e links que podem auxiliar em caso de dúvidas ou, se você desejar saber mais:  

• Realmente Curioso: "As maiores pandemias da História." 

 https://www.youtube.com/watch?v=V4gFVuc4n9s   

 Postado em 4 de abr. de 2020. 

• Impérios AD: " Peste Negra: A Maior Pandemia da História"  

 https://www.youtube.com/watch?v=cTouipcMAIs  

 Postado em 8 de abr. de 2020. 

• Lili Schwarcz : "Lições da gripe espanhola" 

 https://www.youtube.com/watch?v=qtllSx_gN9w  

 Postado em 27 de mar. de 2020. 

• Sala de Guerra: "Gripe Espanhola: a Pandemia que Varreu o Mundo em 1918".  

 https://www.youtube.com/watch?v=QylAltkkiOg  

 Postado em 22 de mar. de 2020. 

 

ATIVIDADES:  AGORA É COM VOCÊ 

 

 Após a leitura do texto, visualização das imagens e/ou acessando os vídeos 

auxiliares, copie as questões no seu caderno e responda:  

 

1) Conforme o texto lido, a peste negra foi : 

(   ) Pandemia (   )Epidemia  (   )Nenhuma das opções anteriores 

 

2) Tivemos as epidemias de varíola, sarampo e gripe que causaram a morte de muitas 

pessoas. Quem foram as maiores vítimas dessa epidemia que ocorreu entre os séculos 

XVI (16) e XIX (19)?  

(   ) Índios (nativos)  (   ) Europeus (   ) Animais  

 

3) A gripe espanhola que ocorreu no século XX (20) , mais precisamente no ano de 1918, 

ficou conhecida como uma pandemia, por ter afetado diversos países e causado muitas 

mortes. Essa definição é : 

 (   ) Verdadeira    (   ) Falsa 



 

4) Qual o vírus epidêmico e quem faleceu durante essa pandemia ocorrida no século XX 

(20) no ano de 1.919?  

R. (PULE TRÊS LINHAS PARA RESPOSTA).  

 

5) Em que século e ano tivemos a pandemia de H1N1 (gripe suína)? Assinale a opção 

correta abaixo : 

(   ) Séc. XXI (21) 2.009  (   )Séc. XX (20) 1.918 (   )Séc. XIV (14) 1.348  

 

6) Na pandemia de coronavírus que afeta o mundo na atualidade , é recomendado que 

pratiquemos alguns cuidados para evitar o contágio. Marque abaixo qual opção mais de 

encaixa com esses cuidados? 

(   ) Praticar aglomeração  (   ) Evitar aglomeração 

 

7) Observe no texto acima onde citamos as epidemias ou pandemias que afetaram o 

mundo ao longo dos tempos e registre o nome dessa enfermidades virais em seu caderno. 

R. (PULE TRÊS LINHAS PARA RESPOSTA).  

 

8) Durante a pandemia de gripe espanhola ocorrida no século XX (1.918) e o novo 

coronavírus que está afetando o mundo na atualidade, nas duas ocasiões houve o 

fechamento de comércios, de escolas e o cancelamento de partidas de futebol para evitar 

aglomeração. Essa informação é : 

(   ) Verdade    (   ) Falsa 

 

9) Faça um registro em poucas palavras de como o novo coronavírus vem afetando sua 

vida? (Responda apenas se assim desejar) 

 

Referências 
NOVA ESCOLA em: https://novaescola.org.br/conteudo/1130/quais-foram-as-
pioresepidemias-da-historia  
BBC BRASIL em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52078906 e 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-52506223 
https://www.sanarmed.com/pandemias-na-historia-comparando-com-a-covid-19  

 

https://www.sanarmed.com/pandemias-na-historia-comparando-com-a-covid-19


EDUCAÇÃO FÍSICA 

4os anos 

Aula 05: 

Objetivo: 

Trabalhar a coordenação motora fina e a precisão. 

Contextualização: 

O desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras proporcionam aos alunos 

um repertório motor para entrada das demais atividades da cultura corporal do movimento. 

Materiais:  

No mínimo 2 jogadores; 

1 ou 2 Bolas de ping pong ou Bolinhas, que pode ser aquela que fica dentro do 
desodorante rolon; 

Garrafas pet, caixas de leite cortadas, copos plásticos. (não tem quantidade determinada); 

Para a Variação pode usar Bolinha de papel, de meia, de gude entre outras. 

 

Procedimentos: 

Convide um familiar seu para jogar. Você poderá jogar no chão (espaço demarcado) ou em 

cima de uma mesa. 

No meio da mesa ou chão organize os potes que irão receber as bolinhas jogadas por 

você e seu parente. Os potes deverão ficar um ao lado do outro, no centro, não esqueça. 

Os jogadores deverão ficar um de cada lado da mesa e ao sinal de valendo devem jogar, 

um de cada vez, a bola de ping pong ou de desodorante rolon no sentido dos potes.  

Ao acertar a bolinha no pote, deve retirar a bolinha e virar o pote com a abertura para 

baixo, evitando que ele receba bola novamente. 

Deverão acontecer vários arremessos, que deverão ser anotados para ao final verificar 

quem fez mais pontos. A quantidade de arremessos pode ser definida por vocês antes do 

jogo começar. 

Para dificultar vocês podem combinar que a bolinha deve pingar (no chão ou na mesa) 

uma vez antes de entrar no pote (recipiente) 

 

 

Variável:  

Se você não tiver bolinha que pule 



Use bolinhas de papel ou de meia e jogue diretamente para acertar os potes, nesse caso as 

bolinhas não vão pular antes de entrar no potinho. E segue o mesmo procedimento para a 

quantidade de pontos. 

 

Atividade: Acerte a bolinha 

Acertar o maior número de vezes a bolinha dentro dos recipientes, um jogador joga contra o 

outro tentando, um de cada vez, acertar a bolinha no recipiente. 

 

Durante a atividade: 

Anotar às vezes que conseguiu acertar a bolinha dentro do recipiente para ao final verificar 

quem acertou mais vezes. 

 

Anexo 

Se precisar assista o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ue_tvaQKRFM&feature=youtu.be 

 

 

 

ARTE          4º ANO 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Os alunos irão estabelecer relações entre a arte e seu cotidiano, utilizar o tema "Mãos" 

para apreciar como diferentes artistas abordaram este tema. 

Os estudantes irão apreciar as obras identificando aspectos visuais, expressivos e 

conceituais. Produzirão um desenho ou composição com colagem ou outros meios que 

acharem pertinentes, e tiverem disponíveis para criar utilizando o tema Mãos. 

 

OBJETIVOS: 

✓ Reconhecer e explorar a inter-relação dos elementos das linguagens artísticas e a 

relação da arte com temas de relevância social e com o hibridismo da arte 

contemporânea; 

✓ Conhecer contribuições de outras áreas para a experiência artística e estesia; 

https://www.youtube.com/watch?v=ue_tvaQKRFM&feature=youtu.be


✓ Vivenciar, perceber e refletir acerca das diferenças das experiências artísticas e 

estesias (poéticas, sensoriais, formais etc.) por meio da variação de espaços, 

materialidades e possibilidades expressivas; 

✓ Perceber processos de criação na pesquisa, na leitura e na experimentação 

artística; 

✓ Investigar as relações da arte com outras áreas e ciências (interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade). 

✓ Estabelecer relações entre as produções artísticas registradas na história da arte e 

nas produções contemporâneas. 

 

Atividade 1-A): Apreciação as obras: 

Observe as imagens abaixo: 

 

-“Drawing hands”(desenhando mãos) Escher 1948 

 

Fonte: http://www.arteeblog.com/2015/08/analise-de-drawing-hands-de-m-c-escher.html 

http://www.arteeblog.com/2015/08/analise-de-drawing-hands-de-m-c-escher.html


-“Mão” (escultura) Niemeyer 1988 

 

Fonte: http://www.niemeyer.org.br/escultura/m%C3%A3o-no-memorial-da-
am%C3%A9rica-latina 

- “A criação de adão” Michelangelo 1510 

 

Fonte: https://www.culturagenial.com/a-criacao-de-adao-michelangelo/ 

http://www.niemeyer.org.br/escultura/m%C3%A3o-no-memorial-da-am%C3%A9rica-latina
http://www.niemeyer.org.br/escultura/m%C3%A3o-no-memorial-da-am%C3%A9rica-latina
https://www.culturagenial.com/a-criacao-de-adao-michelangelo/


1-B)  Produza um desenho ou composição utilizando as mãos como objeto para a criação. 

E não se esqueça: Lave sempre as mãos! 

 

 

Referências: 

https://www.culturagenial.com/a-criacao-de-adao-michelangelo/ 

http://www.niemeyer.org.br/escultura/m%C3%A3o-no-memorial-da-am%C3%A9rica-latina 

http://www.arteeblog.com/2015/08/analise-de-drawing-hands-de-m-c-escher.html 

 

 

https://www.culturagenial.com/a-criacao-de-adao-michelangelo/
http://www.niemeyer.org.br/escultura/m%C3%A3o-no-memorial-da-am%C3%A9rica-latina
http://www.arteeblog.com/2015/08/analise-de-drawing-hands-de-m-c-escher.html

