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ATIVIDADES DA SEMANA 12 – PÓS-ALFABETIZAÇÃO 

PROFESSORAS ROSE E VERONICA 

 

OBJETIVO: Realizar uma revisão de conteúdos que foram trabalhados nas atividades 

anteriores, como a leitura,  interpretação de textos, localização de informações nos textos, 

ampliação de vocabulário, produção de texto, realização de cálculos e resolução de situações 

problemas. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: As atividades apresentadas contêm os principais conceitos 

apresentados nas atividades desenvolvidas ao longo de suspensão das aulas presenciais.  

Leia o texto com atenção e retome a leitura de textos anteriores se julgar necessário.  

(Não copiar o texto no caderno) 

A pandemia 

Ao longo dessas últimas semanas nós estivemos fisicamente distantes, mas nos 

mantivemos conectados em pensamento e por meio das atividades na internet. Tudo isso em 

razão de um bem maior que é a vida e a saúde de todos.  

Na primeira semana tivemos contato com textos sobre o motivo do distanciamento e da 

suspensão das aulas presenciais: a pandemia do novo corona vírus. Esse vírus causa uma 

doença chamada Covid-19. Ela tem sintomas parecidos com uma gripe, mas pode causar a 

morte em casos mais graves. Esta doença costuma ser mais grave em idosos e pessoas com 

doenças como: diabetes, pressão alta, obesidade, doenças autoimunes etc. 

Os sintomas da Covid-19 são bastante diversificados: febre, tosse seca, cansaço, dores 

e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda do paladar ou do 
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olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés, dificuldade 

de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. 

Para prevenir esta doença é necessário manter distanciamento entre as pessoas e 

lavar muito bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel quando não houver a 

possibilidade de lavar as mãos. Atualmente se faz necessário também usar máscaras. 

Embora muitas pessoas que estiverem com a Covid-19 não apresentem sintomas, 

todos precisamos nos cuidar. Essa é a maneira de proteger aquelas pessoas que podem 

apresentar os sintomas mais graves e que poderão até perder a vida como os mais velhos. Os 

idosos são muito importantes para uma sociedade. Eles são experientes e guardam consigo 

muita sabedoria que pode ser passada aos mais jovens. 

A pandemia é uma epidemia generalizada, isto é, acontece no mundo todo. Hoje em 

dia devido à globalização é mais fácil ocorrer. Atualmente as pessoas se locomovem com muito 

mais facilidade que antes, pois os meios de transporte estão mais desenvolvidos. Isso facilita 

com que o vírus se espalhe por todos os lugares. 

As bactérias são combatidas com antibióticos, já os vírus dificilmente têm a disposição 

uma antiviral eficaz. Eles são combatidos principalmente com vacinas. Nem todas as doenças 

virais têm uma vacina para prevenção. É o caso da AIDS. Não existe uma vacina para a AIDS 

cujo vírus é o HIV, apenas tratamento. Cientistas no mundo todo estão trabalhando para 

desenvolver uma vacina contra o corona vírus ou um tratamento para a Covid-19. 

O corona vírus tem feito muitas vítimas nas capitais do Brasil como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Recife, Fortaleza, Manaus e Belém, mas muitos casos tem ocorrido em cidades do 

interior dos estados. Como a Covid-19 foi uma doença vinda de outros países é natural que as 

capitais tenham sido atingidas primeiro, pois nelas estão os aeroportos internacionais que 

recebem passageiros de outros lugares. Com o passar do tempo e a locomoção das pessoas 

dentro do país a doença se espalhou. Por isso a necessidade de isolamento das pessoas. 

Quanto mais elas se locomovem, maior é a disseminação da doença. 

Se antes a doença atingia mais pessoas de bairros centrais, hoje os mais atingidos 

estão na periferia. Isso se explica porque as pessoas mais pobres têm menos condições de se 

proteger da doença devido a dificuldade de se manter em quarentena. Os mais pobres vivem 

em casas precárias, muitas vezes sem acesso à água encanada. Trabalham em atividades que 

geralmente não permitem teletrabalho e também usam transportes públicos lotados. 
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O surgimento do vírus ainda está sendo pesquisado, mas tudo indica que a atuação 

humana no meio ambiente seja a explicação de tudo. Ao longo da história o homem 

desenvolveu a agricultura e a pecuária. Ele aprendeu a cultivar as espécies vegetais 

observando as suas necessidades de iluminação, de água, de tipo de solo e de clima. Alguns 

animais passaram a conviver mais próximo ao ser humano e dele ficaram dependentes, pois 

deixaram o seu meio natural. Alguns animais foram domesticados, mas a sua maioria ainda é 

silvestre. Há muita natureza ainda selvagem e desconhecida do homem. Ela precisa ser 

respeitada para que a humanidade não seja vítima dessa falta de respeito. 

Responda as questões abaixo: (copiar as questões abaixo no caderno) 

1-  Escreva um texto no seu caderno relatando como está sendo sua rotina diária diante 

dessa situação de isolamento, considerando cuidados com a higiene pessoal, trabalho, 

atividades em casa e contato com a família.  

2- Relate como está sendo o comportamento dos seus vizinhos e familiares. 

3- Qual a sua maior preocupação diante da Pandemia do COVID? 

4- Quais são as principais ações para prevenir o contagio do COVID? 

5- Quais os principais sintomas do COVID? 

6- Qual foi o país que iniciou a pandemia do COVID? 

7- Procure no texto 5 substantivos comuns 

 

8- Resolva as operações abaixo no seu caderno 

599 - 562 =  

752 - 327 =  

623 - 145 =  

398 - 156 =  

95 - 69 =  

1275 - 65 =  

99 - 69 =  

897 - 650 = 

12+ 34 = 
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234+ 456= 

678+234= 

78+36= 

3124+678= 

9-  Copie e resolva no caderno  as situações problemas abaixo: 

 

1- Maria foi ao mercado com 235 reais e gastou 146 reais. Quanto sobrou de dinheiro? 

 

2- Ana comprou uma calça no valor de 89 reais, comprou uma camisa no valor de 67 

reais e uma blusa no valor de 57 reais. Quanto ela gastou nas compras? 

 

3- Em uma sala de aula tem 36 alunos, sabendo que 19 são meninos, quantas meninas 

tem em sua sala de aula? 

 

4- Joao foi ao mercado e comprou 1 quilo de feijão no valor de 8 reais, 1 pacote de 

macarrão no valor de 3 reais, 1 maço de agrião no valor de 4 reais, 1 litro de 

refrigerante no valor de 5 reais. Quanto João gastou no mercado? 
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PROFESSORA ROSÂNGELA -– ARTE  

 

 

VAMOS RELEMBRAR ALGUNS CONTEÚDOS. RELEIA OS ASSUNTOS JÁ ESTUDADOS E FAÇA 

ANOTAÇÕES DO QUE COMPREENDEU. 

 NÃO COPIAR O TEXTO NO CADERNO 

 

ARTES VISUAIS 

 

 CORES 

MUITOS PINTORES PESQUISAM E EXPLORAM OS RECURSOS MATERIAIS DAS CORES PARA A 

PRODUÇÃO DE SUAS OBRAS.  

AS CORES POSSUEM CLASSIFICAÇÕES:  

 PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS E TERCIÁRIAS.  

 ANÁLOGAS E COMPLEMENTARES.  

 QUENTES E FRIAS;  

 CORES NEUTRAS. 

 

 CORES PRIMÁRIAS 

 

AMARELO  VERMELHO  AZUL 

     

 

AS CORES PRIMÁRIAS SÃO OS PIGMENTOS NATURAIS, AS PRIMEIRAS CORES DA CLASSIFICAÇÃO. NÃO 

SE PODE OBTER UMA COR PRIMÁRIA ATRAVÉS DA MISTURA DE OUTRAS CORES. 

 

 CORES SECUNDÁRIAS 

 

LARANJA  VIOLETA  VERDE 

     

 

PODEMOS OBTER AS CORES SECUNDÁRIAS A PARTIR DA MISTURA DE DUAS CORES PRIMÁRIAS.  

PARA OBTER COR SECUNDÁRIA LARANJA MISTURA-SE AS CORES PRIMÁRIAS: AMARELO E VERMELHO. 

PARA OBTER COR SECUNDÁRIA VIOLETA MISTURA-SE AS CORES PRIMÁRIAS: AZUL E VERMELHO. 

PARA OBTER COR SECUNDÁRIA VERDE MISTURA-SE AS CORES PRIMÁRIAS: AZUL E AMARELO. 

 

 CORES TERCIÁRIAS 



 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

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

 
 
OBTEMOS AS CORES TERCIÁRIAS A PARTIR DA MISTURA DE UMA COR PRIMÁRIA COM UMA COR 

SECUNDÁRIA. 

 

MÚSICA 

 

 MÚSICA CLÁSSICA 

A MÚSICA CLÁSSICA TEM COMO CARACTERÍSTICA A ERUDIÇÃO E COMPLEXIDADE DA 

INSTRUMENTAÇÃO, ISTO É, O ESTUDO ATRAVÉS DE COMPOSIÇÕES, DOS INSTRUMENTOS, LEITURA DE 

PARTITURAS, ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 

 

 BENEFÍCIOS DO CANTO CORAL 

FOI INDICADO A VISUALIZAÇÃO DE UM VÍDEO SOBRE O ASSUNTO. NESSE VÍDEO O MAESTRO JOÃO 

PAULO SEFRIN FALA QUE O CANTO CORAL É UMA ATIVIDADE FÍSICA, MENTAL E TERAPÊUTICA: 

ATIVIDADE FÍSICA – CANTAR EM CORO TRABALHA DIVERSAS MUSCULATURAS, 

DESDE A RESPIRAÇÃO, DIAFRAGMA, LARINGE ATÉ A PRODUÇÃO DO SOM.  

 

ATIVIDADE MENTAL – PARA CANTAR DEVE-SE LER TEXTOS, APRENDER 

MELODIAS E TER CAPACIDADE DE ARMAZENAR INFORMAÇÕES.  

 

ATIVIDADE TERAPÊUTICA – O CORAL TRABALHA EM CONJUNTO COM OUTRAS 

VOZES, DIVIDI EMOÇÕES. ALIADO A ATIVIDADE FÍSICA E MENTAL JÁ CITADAS, 

TEM O ASPECTO DE IR DO LÚDICO AO PROFISSIONAL, TRAZENDO ASSIM UMA 

QUALIDADE DE VIDA. 

Presto Produções e Promoções Artísticas. Benefícios do Canto Coral. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=uENL7rhBawo>. Acesso em 10/06/2020. 

 

 ORQUESTRA SINFÔNICA E SUAS FAMÍLIAS 

OS INSTRUMENTOS DE UMA ORQUESTRA SÃO DIVIDIDOS POR FAMÍLIAS (NAIPES) DE 

INSTRUMENTOS: CORDAS, SOPRO (MADEIRAS E METAIS) E PERCUSSÃO. 

https://www.youtube.com/watch?v=uENL7rhBawo


 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

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

 
 
 

Figura 1: Orquestra e suas famílias. 

 

Referências da imagem. Francisco, Ana Lucia. Orquestra Sinfônica e suas famílias.  Disponível em: 
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