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ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

Avaliação parcial que deverá constar nos cadernos com as devidas orientações:  

De acordo com o quantitativo de questões resolvidas corretamente por componente: 

30 a 50%: até 1,0 ponto 

50 a 70%: até 2,0 pontos 

70 a 100%: até 3,0 pontos 

            As avaliações presenciais valerão 7,0 pontos 

 

Quantitativo de h/a para 15 dias letivos (3 semanas): 
L. Port: 15h/a    Mat: 15h/a 

Hist: 06h/a    Geo: 03h/a 

Ciên: 09h/a    Arte: 06 h/a 

Ed. Física: 06 h/a 
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Língua Portuguesa 

TEXTO 1:  

O que é coronavírus? (COVID-19) 

Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/ 

ATIVIDADE 1 

É hora de mudar alguns hábitos, e você também pode colaborar para juntos enfrentarmos 

essa pandemia. Escreva quais são as formas de prevenção do novo Coronavírus: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 2 

O texto “O que é coronavírus? (COVID-19)” apresenta informações importantes 

para o entendimento da doença causada por esse vírus. Para quais pessoas esse 

texto foi escrito? 

 

 

 

a - (    ) Somente para as crianças. 

b - (    ) Para professores que ministram 

aulas em universidades. 

c - (    ) Para pessoas adultas. 

d - (    ) Para sociedade em geral: crianças, 

jovens e adultos. 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do 

Coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a 

doença chamada de Coronavírus (COVID-19). 

Os primeiros casos de Coronavírus em humanos foram isolados pela primeira vez em 

1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como Coronavírus, em decorrência 

do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. 

A maioria das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as 

crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os 

coronavírus mais comuns que infectam humanos são o Alpha Coronavírus 229E e NL63 e 

Beta Coronavírus OC43, HKU1… 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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ATIVIDADE 3
 

Os textos em geral desempenham uma função específica, como, por exemplo: informar, entreter entre 

outros. Qual é a principal função do texto “O que é coronavírus? (COVID-19)”? 
 

 

 

 

TEXTO 2: 

 

Com essa onda de Coronavírus até o Cascão 

resolveu lavar as mãos! 

 

 

 

 

 

 
Fonte: encurtador.com.br/elyH8 

ATIVIDADE 4: 

No texto 2, encontramos a seguinte frase “LAVAR AS MÃOS SALVA VIDAS!”. Por que lavar 

as mãos pode salvar vidas? 

 

ATIVIDADE 5: 

 Observe a imagem do texto 2, em seguida marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

a) (    )  A turminha da mônica estava comemorando o aniversário do Cascão. 

b) (    ) Todos estavam tristes pela atitude de Cascão. 

c) (  ) A turminha da Mônica estava muito feliz porque o Cascão finalmente resolveu vencer 

o medo da água e lavou as mãos. 

d) (   ) Ao lavar as mãos, Cascão está ajudando salvar vidas. 

 

a - (    ) Divertir 

b - (    ) Informar 

c - (    ) Expressar sentimentos 

d - (    ) Expor uma opinião 

a) (   )  Porque as mão ficam cheirosas. 

b) (  ) Porque é uma maneira de evitar a 

transmissão de vírus.  

c) (   ) Porque é uma forma de agradar aos 
pais. 
d) (   ) Porque é necessário para participar 
de algumas brincadeiras. 
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ATIVIDADE 6: 

Relacione as colunas adequadamente: 

Exemplo:

1- Personagem que não gosta de tomar 

banho. 

( 1  ) Cascão 

 

1- Não é necessário lavar as mãos. 

2- Devemos utilizar água e sabão ao lavar 

as mãos. 

3-  Uma doença fez com que até o Cascão 

lavasse as mãos. 

4- Além de lavar as mãos o personagem 

também precisou tomar um bom banho. 

 

(   ) Cascão 

(   ) Para evitar contaminação 

(   )Coronavírus 

(   ) Ajuda a aumentar a contaminação por 

vírus

 

ATIVIDADE 7: 

Releia os texto 1 e 2, em seguida, marque as alternativas que apresentam as  

semelhanças entre os textos: 

 

ATIVIDADE 8: 

Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por pronomes pessoais: 

Exemplo: 

1- Cascão é um menino educado.  

Ele é um menino educado

a) Os médicos são verdadeiros heróis. 
___________________________________________________________________________ 
b) As casas precisam ser limpas diariamente. 
___________________________________________________________________________ 
 
c) Os alunos são muito dedicados aos estudos. 
___________________________________________________________________________ 
d) A família é o nosso bem mais valioso. 
___________________________________________________________________________ 

 

(    ) Os dois textos apresentam ilustrações 

(imagens). 

(   ) Indicam a importância de lavar as mãos. 

(   ) Explicam o que é o Coronavírus. 

(   ) Estão organizados em parágrafos.   
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TEXTO 3: 

Leia a tirinha a seguir: 

 

ATIVIDADE 9: 

Após ler a tirinha, assinale a alternativa correta: 

a -(   )  Cebolinha e Cascão são irmãos. 

b- (   ) Os dois personagens parecem estar tristes. 

c- (   ) Cascão mora na casa do  Cebolinha. 

d- (   ) Os dois amigos são como dois irmão que moram em casas diferentes. 

 

ATIVIDADE 10: 

Na tirinha, foram utilizados dois sinais de pontuação: reticências e ponto de exclamação. 

Identifique-os, circule-os e justifique o motivo pelo qual foi utilizado no texto.  

a) Amizade é como ter um irmão...   

__________________________________________________________________________ 

b) … que não mora na mesma casa! 

__________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 1: 

Leia o texto com atenção e pinte com lápis de cor as palavras que foram destacadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas palavras encontradas no texto são de uso, especificamente, da disciplina de Matemática, 

é, por isso, a importância de sabermos o seu significado para melhor entender o texto.  

Agora vamos ver o que sabemos sobre cada uma delas? Se você não souber poderá ter o 

auxílio de um dicionário ou perguntar para um adulto. 

Palavra Significado 

Economia  

Faturamento  

PIB  

Pandemia  

Empréstimos  

Fornecedores  

Agora que você já conhece algumas palavras novas, proponho a você um desafio. 

Pense bastante e crie uma situação problema utilizando, pelo menos, duas palavras que 

estão no quadro que você pesquisou. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2: 

Aspectos econômicos, financeiros e 

tributários da crise do Coronavírus 

Fernando Facury Scaff 

 

 

Todos os dias recebemos informações sobre as medidas sanitárias de prevenção que devem ser adotadas em 

razão do coronavírus.  

Comecemos pela economia. Parece inegável que a atividade econômica vai ser fortemente reduzida com as 

pessoas consumindo menos. Grande parte da população, corretamente, está em seus lares, sem circular por 

bares, restaurantes, lojas, shoppings etc. Os estabelecimentos de ensino fecharam suas atividades presenciais, 

o que, no setor público se agrava ainda mais em face da ausência da merenda escolar. Na ponta da produção, 

as indústrias estão desacelerando e o agronegócio luta para manter o abastecimento normalizado. Isso aponta 

para menos faturamento em toda a cadeia econômica de bens e serviços. 

Haverá uma queda substancial do PIB nacional, o que impactará as contas públicas e toda a sociedade. Não 

afetará apenas o Brasil, mas todo o mundo. Trata-se de uma pandemia, o que não respeita fronteiras nacionais. 

As empresas sofrerão pesadamente os efeitos da crise. Infelizmente, com menor faturamento, haverá menos 

dinheiro para o pagamento das despesas correntes, sendo várias delas adiadas. Usualmente as empresas 

possuem as seguintes espécies de despesas: salários, financeiras (desconto de duplicatas, pagamento do capital 

de giro ou empréstimos em geral), tributos e fornecedores. 

A prioridade devem ser os salários e a preservação da equipe – afinal, essa crise vai passar e os negócios 

voltarão a fluir, sendo necessário ter o capital humano preservado. 

(Excerto) -Revista Consultor Jurídico, 23 de março de 2020, 8h02 
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Composição e Decomposição 

 

Confira casos de COVID-19 no Brasil, em 28/03/2020, às 9h: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-19-numero-de-mortes-sobe-para-92-sao-3-

417-casos-no-brasil/98089, Acesso em 28/03/2020, às 9h. 

 

Taxa de letalidade da doença causada pela Covid-19 no país é de 2,7% 

[Atualização] O último levantamento, divulgado pelas secretarias estaduais de saúde, informa que 

foram registradas 93 mortes no país até o momento, sendo 68 delas em São Paulo. Além disso, 

subiu para 3.477 o número de casos confirmados. 

Veja também: Fiocruz testará diferentes tratamentos contra a Covid-19 pela OMS,vacina 

contra o coronavírus deve demorar pelo menos 18 meses, diz OMSCovid-19: FBI promove 

seu aplicativo de exercícios em casa, OMS vai lançar app com informações sobre a Covid-19 

para iOS e Android. Com 16 anos, francesa é a mais jovem vítima fatal do novo coronavírus 

O Ministério da Saúde informa que, na tarde desta sexta-feira (27), o número de casos confirmados 

do novo coronavírus no Brasil era de 3.417; as mortes subiram para 92 - foram 15 óbitos nas 

últimas 24 horas. 

Na quinta-feira (26), o Brasil completou 30 dias desde a confirmação do primeiro caso de infecção 

pelo novo coronavírus no país; até o momento, a situação é pior do que aquela que aconteceu no 

primeiro mês na Itália. 

A maioria dos casos está concentrada na região Sudeste do país, com 1.952 casos confirmados da 

Covid-19. No Brasil, até o momento, a taxa de letalidade da pandemia do novo coronavírus é de 

2,7%. 

https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-19-numero-de-mortes-sobe-para-92-sao-3-417-casos-no-brasil/98089
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-19-numero-de-mortes-sobe-para-92-sao-3-417-casos-no-brasil/98089
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/bicicletas-da-scoo-tem-viagem-gratis-durante-quarentena-em-sao-paulo/98525
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/fiocruz-testara-diferentes-tratamentos-contra-a-covid-19-pela-oms/98655
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/vacina-contra-o-coronavirus-deve-demorar-pelo-menos-18-meses-diz-oms/98656
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/vacina-contra-o-coronavirus-deve-demorar-pelo-menos-18-meses-diz-oms/98656
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-19-fbi-promove-seu-aplicativo-de-exercicios-em-casa/98650
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-19-fbi-promove-seu-aplicativo-de-exercicios-em-casa/98650
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/oms-vai-lancar-app-com-informacoes-sobre-a-covid-19-para-ios-e-android/98644
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/oms-vai-lancar-app-com-informacoes-sobre-a-covid-19-para-ios-e-android/98644
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/com-16-anos-francesa-e-a-mais-jovem-vitima-fatal-do-novo-coronavirus/98645
https://olhardigital.com.br/noticia/metade-dos-infectados-com-o-novo-coronavirus-nao-apresenta-sintomas/98632
https://olhardigital.com.br/noticia/brasil-completa-um-mes-com-tendencia-de-aceleracao-do-ritmo-de-contagio/98623
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O texto e mapa apresentam dados da contaminação por Covid19 no Brasil, representados por números 

naturais que podem ser compostos e decompostos, ou seja, representados de diferentes maneiras. 

Número na forma composta: 1.952 

Número na forma decomposta: 1.000 + 900 + 50 + 2 

Observe que as duas formas não alteram os valores. Ou Veja outro exemplo logo abaixo : 

 

O Ministério da Saúde informa que, na tarde desta sexta-feira (27), o número de casos confirmados do 

novo coronavírus no Brasil era de 3.417 

3.417 

 

 

 

 

 

 

 

Agora veremos se você entendeu. Faça você! 

A maioria dos casos está concentrada na região Sudeste do país, com 1.952 casos confirmados da 

Covid-19 

a_) 1.952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centena 

de milhar 

(CM) 

Dezena 

de milhar 

(DM) 

Unidade 

de milhar 

(UM) 

Centena Dezena Unidade 

  3 4 1 7 

Centena 

de milhar 

(CM) 

Dezena 

de milhar 

(DM) 

Unidade 

de milhar 

(UM) 

Centena Dezena Unidade 

      

Casa decimal – (UNIDADE – U) – 7= 7 

Casa decimal – (UNIDADE DE MILHAR – UM) – 3 = 3.000 

Casa decimal – (CENTENA – C) – 4 = 400 

Casa decimal – (DEZENA – D) – 1 = 10 

3.000 + 400+10+7 = 3.417 

(UNIDADE – U) – _____= _______________________ 

(UNIDADE DE MILHAR – UM) _____ = _______________ 

(CENTENA – C) – _____= _______________________ 

(DEZENA – D) – ______= _______________________ 

____________ + ___________+________+_____ = _________ 

https://olhardigital.com.br/noticia/metade-dos-infectados-com-o-novo-coronavirus-nao-apresenta-sintomas/98632
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Observe atentamente o gráfico que mostra a evolução do contágio por Covid19 no estado de 

SP: 

 

Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/casos-de-coronavirus-

no-brasil-em-28-de-marco.ghtml, acesso em 28 de março, 9h e 54 min. 

b) Segundo o gráfico o número de infectados, em 27 de março, era de 1.223 pessoas. 

1.223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centena 

de milhar 

(CM) 

Dezena 

de milhar 

(DM) 

Unidade 

de milhar 

(UM) 

Centena Dezena Unidade 

      

(UNIDADE – U) – _____= _______________________ 

(UNIDADE DE MILHAR – UM) _____ = _______________ 

(CENTENA – C) – _____= _______________________ 

(DEZENA – D) – ______= _______________________ 

____________ + ___________+________+_____ = _________ 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/casos-de-coronavirus-no-brasil-em-28-de-marco.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/casos-de-coronavirus-no-brasil-em-28-de-marco.ghtml
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Resolva os problemas abaixo e decomponha o resultado:  

 

a) Em 22 de março, São Paulo registrava 631 casos, já no dia 27 de março, esse número subiu 

para 1.223.Quantos casos a mais foram registrados do dia 22 para o dia 27 de março?  

 

 Resposta: ____________  

 Decomposição =  

 

b) De acordo com o gráfico no dia 16 de março, o estado de São Paulo registrava 152 casos, 

já no dia 23 de março, esse número subiu para 745.Quantos casos a menos foram registrados 

do dia 16 para o dia 23 de março? 

 Resposta: ____________  

 Decomposição =  

 

 

C) Qual é o menor e maior número de infectados de Covid19 no Estado de SP, segundo o 

gráfico? 

Resposta (menor): ____________ 

Decomposição =  

 

 

Resposta (maior): ____________ 

Decomposição =  

 

 
 Decomponha os números abaixo: 

a) 286____________________________________________________ 

b) 152____________________________________________________ 

c)459____________________________________________________ 

d) 1.223_____________________________________________________ 

e) 1.052_____________________________________________________ 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3: 
Para você estudar: 

____________ + ___________+________= _________ 

____________ + ___________+________ = _________ 

____________ + ___________+________ = _________ 

____________ + ___________+________+_____ = _________ 
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Crescente e Decrescente 

Para contar os objetos que encontramos na natureza e em todos os lugares que passamos, utilizamos a sequência 
de números 1,2,3,4, etc. 
Por utilizarmos dessa forma, são chamados de números naturais, assim  eles formam um conjunto chamado de 
N. 
Você pode prestar atenção e verá que os usamos muitas vezes durante um único dia. 
Agora vamos ver como podemos usar esses números de várias formas: 
Compare o número 4 com o número 2, por exemplo, se Pedro tem 4 balas e Mariana tem 2 balas, quem tem o 
maior número de balas? Lógico que é o Pedro, porque 4 é maior do que dois. 
Quando queremos mostrar que um número é maior ou menor que outro, utilizamos símbolos. O símbolo > indica 
que um número é maior que o outro e se usamos o símbolo < indicamos que um número é menor que o outro. 
Veja como funciona… 
Para mostrar que 4 é maior do que 2 você usará o símbolo da seguinte forma: 4 > 2, mas se você quiser falar que 
5 é menor do que 8, usará o símbolo o símbolo assim: 5 < 8. Fácil, não??? 

Quando contamos coisas que vão aumentando de quantidade, estamos contando em ordem crescente, por 
exemplo, 1,2,3,4,5…, mas se contamos do final para o começo os números vão diminuindo, 5,4,3,2,1. 
Para entender melhor, é como se estivéssemos subindo uma escada de números, aí temos a ordem crescente e, 
ao descermos a escada é a ordem decrescente. 
Para conseguirmos montar, no pensamento, bem rápido, a ordem crescente e decrescente de qualquer sequência, 
temos que conhecer quais são os números que vem antes – chamados de antecessores e depois – chamados de 
sucessores. 
Olhe só: na sequência 5 – 6 – 7 – 8, qual é o antecessor  do número 7? Se você respondeu 6 acertou! 
E qual é sucessor de 5? Claro que é o número 6. 
Agora vamos treinar mais um pouco… Observe a sequência: 
 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37. 
Qual é o antecessor de 34? E o sucessor de 31? 
Faça você,agora que você já sabe, crie sua própria sequência para achar o antecessor e o sucessor! 

a- Escreva estes numerais em ordem decrescente empregando o símbolo (>) 

396-164-631-459-1.052-286 

R:

b- Escreva estes numerais em ordem crescente empregando o símbolo (<) 

396-164-631-459-1.052-286 

R:

Determine: 

a) O sucessor de 164 – R.---------------- 

b) O antecessor de 1.052 – R.------------- 

c) O antecessor de 286 – R.----------- 

d) O sucessor de 459 – R.-------------- 

e) O antecessor de 164 – R.------------- 

f) O sucessor de 396  - R.--------------- 

 

Responda: 

a) Qual é o sucessor de 164+1? R.----------- 

b) Qual é o antecessor de 1.052-2? R.--------- 
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c) Qual é o sucessor de 452+3? R.----------- 

d) Qual é o antecessor de 396+4? R.-------- 

Determine o antecessor e o sucessor dos seguintes numerais: 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4: 
Espaço com situações do campo multiplicativo 

Para fazer sanduíches, Julia tem 3 tipos de pães e 2 tipos de queijos. Quantos sanduíches 

diferentes ela pode fazer com esses ingredientes, usando um só tipo de queijo em cada 

um?  

a) Pedro usou as tabuadas do 10 e do 3 para calcular 13 X 9. Veja o que ele pensou. 

 

 

 

 

 

▪ Você concorda com os cálculos de 

Pedro?  

▪ Calcule o resultado de 13 X 9 da 

maneira que preferir e compare a sua 

resposta com a resposta de Pedro.  

 
 

 
b) Agora é sua vez! Faça como Pedro e calcule: 

 
  a) 12  x  9 =  __________      c) 15  x 8 =  _________    e) 17  x  5 = ________ 
   b) 16  x 9 =   __________      d) 18 x 7 =    _________   f) 19 x 6 =   ________ 

c) Encontre outras possibilidades de resposta.  
 
 
 

Ex: 10  x  4  =  5  x  8 = 40 

a) 164 – R_______  _______ 

b) 286 – R_______  _______ 

c)  c) 810 – R.--------- 

d) 1.223 – R.---------- 

e) 452 – R.--------- 

f) 1.052 – R.----------- 
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A 4  x  6 =  =  

B 8  x  10 =  =  

C 8  X   8 =  =  

D         6 x 8 =  =  

E 10 x          10 x 6 =  =  

 
 

d) Calcule, mentalmente, depois faça os registros no caderno. 
 

A 3 x 40 =  E 5 x 71          =  

B 3 x 400 =  F 5 x 701          =  

C 4 x 62 =  G 7 x 30          =  

D            4 x 602 =  H 7 x 300          =  

 
a) Consulte a tabela da sua tabuada ou calcule mentalmente. 

 

              180:3 =  360 :     360 : 6 =  240 :      240: 4 =  120 :   120 : 20 =  

1            180 : 6 =  360 :     360: 4 =  240 :      240 6 =  120 :   120: 60 =  

   180:9 =    360:9 =    240:  8 =  120:  40 =  

 
 
a) Luan tem 69 máscaras de proteção para dividir entre 8 amigos. Cada amigo receberá o 
mesmo número de máscara. Quantas máscaras cada um receberá? E quantas sobrarão? 
 
 
 
 
b) Dona Janete repartiu R$ 96 ,00 entre seus netos, em partes iguais, e deu R$ 8,00 para cada 
um. Quantos netos Janete tem? 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 1:  
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Você está em casa por 2 semanas já, o que é que vem acontecendo? Sabe nos contar? 

1) No texto de Língua Portuguesa você fez uma leitura sobre o Coronavírus, escreva abaixo o 

que mudou na rotina da sua casa. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Afinal, que crise é essa? 

 De acordo com o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, o 

médico Sidney Klajner, em entrevista para o Brasil Journal, o vírus até agora desconhecido, mas que 

sabemos, ele é, sim, menos grave do que o Influenza. No entanto, é uma situação que é preocupante. 

As medidas têm sido intensas por meio de autoridades, pois se trata de um agente infeccioso novo e 

cujo o comportamento não é totalmente conhecido e a disseminação muito rápida, o que levou as 

autoridades chinesas a aplicarem métodos rigorosos de controle. Na sexta feira, 28, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) elevou o risco de disseminação da doença COVID-19 de alto para muito alto. 

Já são mais de 100 países afetados. Uma epidemia desta magnitude exige a implementação rápida de 

medidas globais para interromper a multiplicação dos casos. As ações colocam à prova os sistemas de 

contenção, diagnósticos e atendimento do mundo inteiro. Os hospitais públicos de países em 

desenvolvimento não têm a infraestrutura adequada para receber pessoas, principalmente idosas, com 

sintomas graves com rápida e abrangente disseminação, o que evidencia a importância da prevenção 

e contenção – uso de máscaras e quarentena (isolamento), que reduz o fluxo de pacientes para os 

hospitais. Com esses cuidados, não sobrecarrega o sistema público de saúde, que hoje já apresenta 

dificuldades para atender casos mais frequentes, como infarto e outros problemas cardiovasculares. A 

informação correta é o caminho para evitar pânico. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais 

2) Escreva o que você tem assistido nos notíciarios da TV, no rádio, o que as pessoas têm lhe 

falado sobre o coronavírus. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Observe e responda: 

ATIVIDADE 2: 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 Sabe dizer quais países já foram 

contaminados por Coronavírus, cite 

ao menos quatro países. ( Pode 

consultar o mapa em geografia ). 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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ATIVIDADE 1: 

Observe o mapa e responda: 

a. Qual nome (título) desse mapa? 

_____________________________________________________ 

b. O que ele está representando? 

_____________________________________________________ 

c. Pinte no mapa de amarelo o país que você mora e de cinza o país onde  iniciou a 

pandemia do COVID-19.

 

 

 

ATIVIDADE 2: 
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(CG.EF04GE09.s) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas 

paisagens rurais e urbanas. Campo Grande possui muitos pontos turísticos.Observe o mapa abaixo e 

localize a direções levando como ponto de referência a Concha Acústica do Rádio Clube. 

 

Ao norte_________________________Ao sul____________________________ 

A leste__________________________A oeste_____________________________ 

ATIVIDADE 3: 

(CG.EF04GE10.s) Leia e responda: 

Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações 

de casos suspeitos de Coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas 

pela Secretaria são os dados oficiais consolidados no Estado e repassados ao Ministério da 

Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Quais as informações  são apresentadas no  mapa? 

Fonte:http://www.acritica.net/editorias/coronavirus/ms-continua-com-

21-casos-confirmados-de-coronavir-5402/441506/ 

http://www.acritica.net/editorias/coronavirus/ms-continua-com-21-casos-confirmados-de-coronavir-5402/441506/
http://www.acritica.net/editorias/coronavirus/ms-continua-com-21-casos-confirmados-de-coronavir-5402/441506/
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_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b. Observando a rosa dos ventos, Sidrolândia tem casos de Convid-19 e faz limite com 

Campo Grande em que direção? 

______________________________________________________________________ 

c. Qual o município com mais casos de Convid-19 em destaque no mapa? 

______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4: 

(CG.EF04GE09.s) Você já ouviu que o COVID-19 é altamente contagioso, ou seja, passa 

de maneira rápida de uma pessoa para outra. A transmissão acontece de um indivíduo 

doente para outro ou por contato próximo por meio de toque do aperto, de gotículas de 

saliva, espirro, tosse, catarro, e objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, 

maçanetas, brinquedos e teclados de computador etc.(adaptado-https://saude.gov.br/).    

Baseado nessa informação, observe as fotos, indique em qual delas o contágio acontece 

mais rápido e por quê? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5: 

(CG.EF04GE10.s)  
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Sabemos que os mapas são representações gráficas bidimensional, geralmente, planas 

trazendo informações de um território ou lugar. Os mapas podem ser políticos, físicos, 

históricos, entre outros. Em geral, os mapas costumam exibir os seguintes elementos: 

título, orientação, legenda, escala e projeção cartográfica. Diante dessas informações, 

identifique no mapa abaixo esses elementos. 

 

ATIVIDADE 6: 

(CG.EF04GE11.s) O município de Campo Grande possui muitas áreas verdes e uma intensa 

arborização em suas ruas e avenidas, o que mais ela tem são espaços destinados à proteção 

e preservação da natureza. Esses espaços são denominados de APA – Área de Proteção 

Ambiental. São espaços com diversidade de recursos naturais, cuja conservação e proteção 

são importantes para a manutenção e qualidade de vida da população. Nesse contexto, 

desembaralhe as letras e forme o nome das três unidades de conservação presentes em 

Campo Grande. Dica: nome de córregos do nosso município. 

 

 

 

ATIVIDADE 7: 
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(CG.EF04GE11.s)Agora vamos estudar e brincar jogando um bingo sobre a cidade que moramos! 

1. Pegue uma folha em branco, faça um retângulo e, em seguida, divida em doze partes iguais, criando 

assim sua cartela. 
Modelo 

    

    

    

    

2.  Escolha doze palavras do quadro abaixo e escreva em cada retângulo menor da sua cartela. 

QUADRO DE PALAVRAS  

*RIO 

ANHANDUI 

*INUNDAÇÃO *CÓRREGO 

PROSA 

*HIDROGRAFIA 

*SERRA DE 

MARACAJU 

*LATOSSOLO 

VERMELHO 

ESCURO 

 

*VEGETAÇÃO 

 

*RELEVO 

*CÓRREGO 

SEGREDO 

*MONTE 

ALEGRE -MG 

*CLIMA 

TROPICAL 

*SOBÁ 

*PARQUE 

ESTADUAL 

DO PROSA 

*BACIA DO 

PARANÁ 

 

*BACIA DO 

PARAGUAI 

*LOTEAMENTO 

MARÇAL DE 

SOUZA 

*CERRADO *PODER 

EXECUTIVO 

*QUEIMADAS *CLIMA 

*CÓRREGOS 

LAGEADO E 

GUARIROBA 

*JOSÉ 

ANTONIO 

PEREIRA 

*MONUMENTO 

DO CARRO DE 

BOI 

*CIDADE 

MORENA 

3. Depois recorte os cartões que irão ser lidos por uma pessoa que irá ler a questão. Se você 

achar e tiver a resposta, marque X em cima da palavra na sua cartela. Quem marcar X em 

todas respostas certas das perguntas lidas, deverá gritar bingo!   
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Juntos com a pessoa que faz a leitura das perguntas, veja se você realmente acertou para 

ser considerado vencedor.  

Caso na hora alguma resposta esteja errada o jogo continua.  

 

4. Cartões para o sorteio. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA  

 

TEXTO 1:  
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O que é coronavírus? (COVID-19) 
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do 
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença 
chamada de coronavírus (COVID-19). 
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi 
em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, 
parecendo uma coroa. 
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as 
crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os 
coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta 
coronavírus OC43, HKU1… 
CONFORME O TEXTO 1 E OUTRAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DA MÍDIA, 

RESPONDA AS QUESTÕES COM AS SUAS PALAVRAS: 

ATIVIDADE 1: 

Quais os cuidados que você e sua família estão tomando com relação à pandemia 

(CORONAVÍRUS- COVID-19)? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2: 

 Pesquise  ou informe, na sua opinião, o que são notícias falsas (fakenews) e o que são 

informações verdadeiras sobre o Coronavírus - COVID-19, levando em consideração que 

são ouvidas e assistidas todos os dias pelas mídias sociais: locais, nacionais e 

internacionais, pelo fato do VÍRUS  ter afetado todos os países do mundo. (TV, internet, 

outros meios de comunicação). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3: 

Elabore um cartaz com todas as informações verdadeiras sobre o COVID-19. ( Pode 

ser desenho ou recorte e colagem) 

 

ATIVIDADE 4: 

Observe o mapa e siga as instruções abaixo: 
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a)Circule no Mapa Mundi, qual  país que originou o Coronavirus- (COVID-19) e 

escreva o nome desse país. 

_______________________________________________________________________ 

b)Faça uma lista com os sintomas que o vírus provoca nos seres humanos. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

ARTE  
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ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL: COR E TEXTURA 

 

 

TEXTO  1 - A COR LUZ E COR PIGMENTO 

 

Você sabia que o os homens pré-históricos já se preocupavam em colorir seus desenhos nas 

cavernas (pinturas rupestres) e, reproduziam as cores da natureza?  Mas os primeiros a desenvolver um 

estudo das cores foram os gregos.  

 

O QUE É COR LUZ E COR PIGMENTO? 

 Vivemos cercados pela cor. Se você não pode, neste momento, olhar a natureza, observe as coisas 

que o cercam. Perceba que as coisas têm cor, pois isso torna a vida mais alegre, não é mesmo? 

Mas de onde vêm as cores?  Você sabia que sem a luz seria impossível enxergar as cores?  

Só conseguimos ver as coisas por causa da  luz do sol. Quando a luz do sol ilumina uma árvore 

verde, significa que tudo na natureza tem pigmentação.  

A cor-luz formada pela emissão direta de luz. São as cores refletidas pelas lâmpadas (branca ou 

amarela), pelas cores emitidas pelas telas das televisões e dos celulares. 

A cor-pigmento é a cor refletida por um objeto iluminado e percebida pelo olho humano. Ela 

dependerá da cor-luz usada para iluminar o objeto e da sua capacidade de absorção e reflexão de cada 

frequência de cor.  

O pigmento surge extraído da natureza, em materiais de origem vegetal, animal ou mineral.  É a 

tinta fabricada pelo homem é a substância na qual pigmentos são concentrados. São chamadas e cores 

primárias. 

As cores encontradas na natureza são o vermelho, o amarelo e o azul. São as chamadas cores 

primárias. Misturando-se duas cores primárias, obtém-se uma das que são ditas secundárias. Desse modo, 

a mistura de amarelo e azul dá o verde, a de amarelo e vermelho, o laranja, a de azul e vermelho, o violeta. 

 A mistura, em partes iguais, de uma cor primária e uma secundária dá um matiz terciário: 

amarelo-laranja,  vermelho-laranja, amarelo-verde, azul-verde, azul-violeta, vermelho-violeta. 

CORES PRIMÁRIAS - As cores primárias, são as cores que não se consegue fazer por meio 

de mistura de tintas que quando misturadas, dão origem às outras cores. São elas: Amarelo, vermelho e 

azul. 



 

 

 [Sequência Didática Interdisciplinar] – 4º ano 

 

 

CORES SECUNDÁRIAS - As cores secundárias são aquelas formadas obtêm-se a partir da 

mistura de duas cores primárias em partes iguais, são elas: laranja, verde e roxo.  

 

  

 

CORES TERCIÁRIAS são as cores que surgem da mistura de uma cor primária com uma cor 

secundária. São cores terciárias: 

Vermelho arroxeado ( vermelho + violeta) 

Azul arroxeado (azul + violeta) 

Azul esverdeado ( azul + verde) 

Amarelo esverdeado (amarelo + verde) 

Amarelo alaranjado ( amarelo + alaranjado) 

Vermelho alaranjado (vermelho + alaranjado) 
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ATIVIDADE 1 -  CONSTRUÇÃO DO CIRCULO CROMÁTICO 

 

O QUE É CÍRCULO CROMÁTICO?  

O Círculo Cromático é uma roda composta de 12 cores: 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 

6 cores terciárias.  

Usando lapis de cor, ou tinta, prencha os espacos seguindo a legenda. o procedimento para 

pintura do círculo cromático. 
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TEXTO 2  -  A TEXTURA 

 A textura é um elemento que deriva da própria qualidade física de um papel, o pano, a madeira, 

a pedra, cada um desses materiais tem sua textura inconfundível e que é reconhecida pelo tato e apresenta 

variações podendo ser enrugada, ondulada, granulada, acetinada, aveludada, etc. 

  A textura é utilizada em um desenho para dar efeito realista ao objeto, os pincéis produzem 

textura. Um pincel produz uma pincelada suave e lisa, quase sem textura ou fluxo áspero e irregular.  As 

texturas gráficas: são efeitos que podemos dar a um desenho, através de pequenos traços repetidos; eles 

podem ser retos, na horizontal, vertical, curvos, círculos e tantos quantos a criação mandar. 

A textura divide-se em: Naturais e artificiais. Textura Naturais aquelas que resultam da 

intervenção natural do meio ambiente ou que caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas 

existentes na Natureza Ex.: Cascas de troncos de árvores, madeira, folhas, rochasa. A folha é uma textura 

muito diferente porque ela pode ser tirado em folha (sufite) e fica em alto relevo.  

A textura podem ser tátil  e  visual. A textura tátil  é aquela que podemos sentir no contato direto 

das mãos. A  textura visual é a possibilidade de criar a ilusão em superfícies variadas pelo desenho, 

pintura, fotografia, etc. A textura visual não pode ser sentida pelas mãos, mas ela representa a sua presença 

em uma superfícies com características diversas: granulada, listrada, lisa, áspera, etc.   

Texturas artificiais sao criadas pelo Homem por meio da utilização de materiais e instrumentos 

devidamente manipulados para imitar às criadas na Natureza, l. são um conjunto de sinais organizados. 

São obtidas pelo desendo ou pintura  e apresentam padrões geométricos, retos ou curvos, polidos ou 

rugosos, flexíveis ou inflexíveis e que podem-se reproduzir industrialmente. 

 

 

Textura Naturais Textura Artificiais 
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  ATIVIDADE 2 – PINTURA TEXTURIZADA    

 

Primeiramente amassar a folha de papel ( bem amassada) formando uma bolinha.  Em seguida, 

estique o papel para desamassar com cuidado para não rasgar,    passe cola e coloque sobre outro uma 

no quadro abaixo, pressione devagar sem esticar, após essa etapa deixe secar. 

Depois de seco, faça um desenho com o tema que desejar com lápis grafite ou lápis de cor ou giz 

de cera de forma bem leve para não perfurar o papel.  

PINTURA TEXTURIZADA 
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TEXTO 3 - Grafismos indígenas: trabalhando com texturas 

Uma textura visual necessita de uma regularidade entre os traços, além da repetição, isso 

podemos ver nas cores e nos grafismos da pintura corporal das diversas etnias indígenas do Brasil.  

Os grafismos indigena compõe também  os objetos utilitários e decorativos: potes, panelas, 

jarros, moringas, placas e animais.   omente com as crianças que os indígenas produzem suas próprias 

tintas a partir de sementes e plantas, que as cores que comumente aparecem são o vermelho, o preto, o 

amarelo e o branco. 
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TEXTURAS GRÁFICAS DA ARTE KADIWÉU 

 A Arte e cultura sul mato-grossense sofre forte influência  gráfia do estilo Kadiwéu. Os seus 

desenhos são a expressão de seus valores. 

A arte Kadiwéu tem um sistema de valores sociais completamente diferentes dos nossos, 

aspéctos geométricos altamente desenvolvidos e conceitos totalmente originais, as linhas diagonais 

simétricas invertidas, assim como seu trabalho com cores mas, acima de tudo, o valor intríseco de cada 

desenho. O desenho, podemos extrair um estilo, que pode ser aplicado ao design de produtos, 

definiríamos esse estilo em alguns aspéctos:  

• Predominância da linha diagonal.   

• Simetria e equilíbrio diagonais.  

• Contraste quer seja de formas, cores, linhas, planos ou movimento contra estabilidade. 

Os grafismos Kadiwéu foram utilizados em cerâmicas de revestimento, utilizadas dentro dos 

prédios, dando um aspecto original e exótico. A cerâmica foi desenhada pelas próprias índias Kadiwéu e 

confeccionada em Colônia, na Alemanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 - LEITURA DE IMAGEM:DE GRAFISMOS KADIWÉU  

OBSERVE AS OBRAS DE ARTE ABAIXO 

Henrique Spengler  - “Abstração Mbayá 

Guaicuru” 

 
 

Humberto Espíndola - “Boi kadiweu” 
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Formas básicas e simples, com uma noção simples de equilíbrio e regularidade/ continuidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGORA VAMOS LÁ 

Faça uma leitura da grafia Kadiwéu e crie a sua composiçao gráfica. usando papel e lápis 

escolhidos, pesquisar a imagem que mais lhe agrade e aplicar a textura. Para dar mais veracidade ao seu 

desenho, utilize traços repetidos, eles podem ser retos, na horizontal, vertical, curvos, círculos e tantos 

quantos a criação mandar. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
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ATIVIDADE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO A RUA – RICARDO FERRARI 

    IMAGEM: https://www.google.com/search?q=QUADRO+A+RUA+%E2%80%93+RICARDO+FERRARI&rlz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 

1-Você conhece alguma brincadeira e jogo da cultura popular? Descreva um jogo e uma 

brincadeira que você conhece. 

 

a)-BRINCADEIRA:                                                 

Nome: _______________________________ 

Como brinca _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

b)-JOGO: 

Nome:_____________________________ 

Como joga:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

 

2- Pesquisa: pergunte a seus pais, avós ou pessoas que moram com você, quais as brincadeiras e 

 

TEXTO 1:                    Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo 

 

As brincadeiras envolvem movimentos do corpo, quando você corre, pula, brinca, dança, realiza 

atividades físicas. Você sabia que as brincadeiras e jogos populares que conhecemos já existem 

há muito tempo? Eles fazem parte do nosso Folclore, pois, foram criados, passados e 

transformados de um país, uma região e cidade para outra. Assim, as brincadeiras e jogos 

populares possui uma história em cada lugar que foi criado. (DARIDO, 2007) 

 

TEXTO 1:  Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo 

 

As brincadeiras envolvem movimentos do corpo, quando você corre, pula, brinca, dança, realiza 

atividades físicas. Você sabia que as brincadeiras e jogos populares que conhecemos já existem 

há muito tempo? Eles fazem parte do nosso Folclore, pois, foram criados, passados e 

transformados de um país, uma região e cidade para outra. 

 

TEXTO 1:  Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo 

 

As brincadeiras envolvem movimentos do corpo, quando você corre, pula, brinca, dança, realiza 
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ATIVIDADE 3 

[Inserir atividade] 

 

 

 

  

 

ATIVIDADE 3 

 

3- Compare sua brincadeira ou jogo com a brincadeira pesquisada e perceba e descreva se há 

alguma diferença ou semelhança (nome, as regras como brincar e jogar). 

 

 

a)-Diferenças: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b)- Semelhanças: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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AUTO AVALIAÇÃO (seja verdadeiro nas respostas)  

ATIVIDADE 1 

a) Você descreveu um jogo e uma brincadeira (   ) sim   (   ) não 

ATIVIDADE 2 

a) Você realizou a pesquisa (    ) sim (  ) não 

b) Você  descreveu o nome das brincadeiras ou jogos  (   ) sim   (  ) não 

c) Você descreveu como brinca e joga (    ) sim  (   ) não 

ATIVIDADE 3 

a) Você comparou sua brincadeira ou jogo com a brincadeira pesquisada    (   ) sim    (  

) não 

b) Achou alguma semelhança ou diferença (    ) sim    (    ) não 

c) Você descreveu alguma semelhança ou diferença (    ) sim    (    ) não 

 

 
TEXTO 2 – 

GINÁSTICA GERAL       

Do latim gymnasĭa, a ginástica é a disciplina que visa desenvolver, fortalecer e dar flexibilidade ao 

corpo através de rotinas de exercícios físicos. E tem como fins de competição, como o desporto, ou 

para fins recreativos (lazer). 

 
http://rpfc.treeit.com.br/classes/ginastica-ritmica/ 

 

Ginástica rítmica: é um esporte que combina ginástica e dança com o uso artístico e hábil de 

aparelhos portáteis. O conceito de ginástica rítmica existe desde 1800, mas tornou-se um esporte 

olímpico de pleno direito desde a concepção. Reconhecido oficialmente pela primeira vez como 

ginástica moderna, em 1961, que mais tarde tornou-se e manteve-se conhecida como ginástica 

rítmica. O primeiro Campeonato Mundial para o esporte foi realizada em 1963, mas não foi 

adicionada as competições olímpicas até 1984 como um esporte individual. No Verão de 1996 Jogos 

Olímpicos , uma categoria de concorrência grupo foi adicionado a ginástica rítmica. A partir de 2007, 

ginástica rítmica continua a ser um esporte participado principalmente por mulheres, mas alguns 

países têm desenvolvido um interesse masculino baseado no esporte. Se realizar como um indivíduo 

ou de um grupo, as ginastas devem empregar o uso de um ou mais aparelhos portáteis usados no 

esporte, como: fita, arco, maça, bola, corda. . (https://conceito.de/ginastica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ATIVIDADE  

1-Baseado no texto descreva, o que visa e  quais são os fins da ginástica? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- ATIVIDADE 

2- Observe a imagem ao lado, identifique e escreva 

abaixo o nome dos os aparelhos usados na ginástica 

http://rpfc.treeit.com.br/classes/ginastica-ritmica/
http://rpfc.treeit.com.br/classes/ginastica-ritmica/
https://conceito.de/ginastica
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IMAGEM:https://www.google.com/search?q=imagens+apartelhos+gin%C3%A1stica+ritmica&rlz=1C1AVNC_enBR813BR813&s

xsrf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-ATIVIDADE 

 

3- Baseado no texto escreva com suas palavras qual foi o avanço que a ginástica rítmica teve 

em sua história? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

AUTO  AVALIAÇÃO (seja verdadeiro nas respostas)  

ATIVIDADE 1 

b) Você descreveu um jogo que visa e  quais são os fins da ginástica? (   ) sim   (   ) não 

ATIVIDADE 2 

      a)Você descreveu nome dos os aparelhos usados na ginástica rítmica? (    ) sim (  ) não 

 

ATIVIDADE 3 

     c)Você descreveu avanço que a ginástica rítmica teve em sua história?    (   ) sim    (  ) 

não 

https://www.google.com/search?q=imagens+apartelhos+gin%C3%A1stica+ritmica&rlz=1C1AVNC_enBR813BR813&sxsrf
https://www.google.com/search?q=imagens+apartelhos+gin%C3%A1stica+ritmica&rlz=1C1AVNC_enBR813BR813&sxsrf

