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ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO  

FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 



Palavra do Secretário de Educação 

 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis!  

 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que será 

realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao Federal de 

1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização das 

atividades apresentadas é o que garantirá o                

sucesso para cada um de nossos alunos! 

Esta primeira parte será para darmos início às demais atividades, estamos disponibilizando 

este material que poderá  ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

 

 As atividades precisam de apoio da família para serem desenvolvidas. Demonstre seu 

interesse e  estimule a criança a realizar as tarefas.  

 Quando possível será importante ter um local fixo e também um horário para a realização 

das mesmas. Não é necessário cansar a criança, 2 (duas) horas por dia serão suficientes. 

 Separe tempo também para brincadeiras, leituras e jogos! 

 As crianças nessa faixa de idade (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) escrevem em caixa 

alta (letra maiúscula). Isso é normal! Vamos lembrar que as informações ao nosso redor 

estão escritas com a chamada letra bastão. Elas estão em  propagandas de todos os veículos  

de comunicação, como outdoors, televisão, internet, nomes dos produtos nos 

supermercados, entre outros. Não se preocupem, pois  a criança será levada a essa 

construção da escrita cursiva ( letra de mão) quando chegar o tempo certo. 

 Precisamos também que vocês separem um tempo para leitura em voz alta com a criança. O 

exemplo é muito importante! Revezem com ela, e saibam que textos variados como livros e 

gibis, por exemplo, são importantes. 

 

Juntos somos mais forte e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito  
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Áreas do conhecimento: Língua Portuguesa,Matemática, Ciências e Geografia 

Você sabe o que é o Coronavírus e como se proteger?  Que tal conversarmos 

sobre esse assunto? 

 

Trata-se de um novo vírus, de transmissão respiratória como tantos outros que 

circulam entre nós. Pode-se dizer que ainda não há vacina e por isso é fundamental a 

prevenção.  

O novo agente do coronavírus, chamado de novo coronavírus - nCoV-2019, foi 

descoberto no fim de dezembro de 2019 após ter casos registrados na China. 

Organismos internacionais e a comunidade científica buscam por respostas sobre 

prevenção, transmissão e tratamento desse novo tipo de coronavírus. 

CONVERSANDO SOBRE O TEXTO 

 

1- De acordo com as ilustrações acima, descreva  o que você precisa saber e 

fazer para prevenir o contágio da COVID -19. 

 

 

 

 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO: _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 

 

2- Essas são algumas formas de nos protegermos. Vamos ver se você está 

ligado? Marque  as afirmativas corretas: 

Ficar em ambientes com muitas pessoas juntas     

Compartilhar objetos de uso pessoal como copos e talheres   

Ficar em casa          

Tocar os olhos, nariz, boca com as mãos     

Abraçar, beijar e cumprimentar as pessoas usando as mãos    

 

CAÇADA 

 

3- O desafio é encontrar  as palavras  destacadas: 

O CORONAVÍRUS causa uma infecção respiratória que pode ser confundida com 

uma gripe. O novo agente foi descoberto em dezembro do ano passado na China. A 

Organização Mundial de Saúde(OMS) declarou emergência de saúde pública GLOBAL 

por conta da  EPIDEMIA e, recentemente definiu que a doença será chamada de Covid-

19. Entre os SINTOMAS estão FEBRE, falta de ar, TOSSE, e sintomas gástricos. Os 

especialistas citam como forma de PREVENÇÃO a HIGIENIZAÇÃO das mãos, manter 

ambientes bem VENTILADOS e COBRIR o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. 



PANDEMIA 
 

Uma pandemia ocorre quando uma doença espalha-se por uma grande 
quantidade de regiões no planeta, ou seja, ela não está restrita a apenas uma localidade, 
estando presente em uma grande área geográfica. Nem todas as doenças podem causar 
uma pandemia, entretanto, outras podem espalhar-se rapidamente e causar a 
contaminação de milhares de pessoas. 

 

 

CONVERSANDO SOBRE O TEXTO 

4- Encontre e transcreva as palavras destacadas, separe suas sílabas e 

classifique-as quanto ao número: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

DESAFIO 

5- Forme 3 palavras com a letra inicial e produza um breve  texto  utilizando 

algumas palavras. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



A MATEMÁTICA DO CORONAVÍRUS 

 
 

PROBLEMATIZANDO... 

6- Pense,calcule e responda: 

 

Uma empresa comprou 5 litros de álcool em gel para distribuir igualmente para  seus 10 

funcionários para que  possam utilizar como meio de prevenção ao contágio. Sabemos 

que 5 litros correspondem a 5000 ml. Quanto cada funcionário recebeu? 

Resposta: 

______________________________________________________________________ 

 

 

A mesma empresa pagou R$90,00 no galão de 5l. Então, quanto custou cada litro do 

álcool em gel? 

Resposta:________________________________________________________________ 

 

 

Uma   farmácia estava vendendo o frasco de 500ml de álcool em gel  2 semanas atrás a 

R$7,00.Agora, devido a pandemia, aumentou seu preço absurdamente e passou a vender 

a R$ 14,00. Esse aumento corresponde a que porcentagem de aumento? 

  50% (metade)            100% (dobro) 

Resposta: _______________________________________________________________ 

 

 

De acordo com informações da Organização Mundial de Saúde (OMS) atualizadas no 

domingo, 22/03, já temos  292.142 casos confirmados de infecção causada  pelo 

coronavírus ( COVID-19)  em 184 países e territórios. Mas afinal, quantos países existem 

no mundo? Segundo a ONU são 193. Então, até esse dia, em  quantos países ou 

territórios ainda não há  notificação de casos? 

Resposta: ___________________________________________________________ 

 

 



7- Resolva os cálculos formando palavras e depois descubra a frase: 

 

76 45 30 3 16 57 13 9 

ção Quan mais to pre pro te ven 

 

 

20+25 10-7 14+16 35-19 15-6 

     

 

34+42 25+5 26+31 65-52 100-24 

     

 

 

 

 

                                 Cálculos 

 

 

 



VOCÊ SABIA? 

 

 

Pesquisadores de vários países sequenciaram, nas últimas semanas, o genoma do 
coronavírus, levando, em média, 15 dias para concluir o trabalho. No Brasil, tão logo o 
primeiro caso da doença se confirmou, em 26 de fevereiro, a análise genética do vírus foi 
finalizada em pouco menos de 48 horas, num importante feito de nossa ciência.À frente 
da pesquisa no País estavam duas mulheres, as cientistas Ester Sabino e Jaqueline Goes 
de Jesus, que, de imediato, se tornaram um orgulho nacional. 

8- E você, que profissão quer ter? Conta aí produzindo um texto dissertativo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

PESQUISE E RESPONDA 

 

9- Com base nas informações que você já tem, responda: 

Por que o coronavírus recebeu esse nome?  

 

 

Qual o nome do primeiro país com registros de casos com coronavírus (COVID-19) ? 

Argentina      Estados Unidos 

 

Itália       Brasil 

 

10- Construa um cartaz alertando as pessoas sobre os cuidados que temos 

tomar para nos prevenir contra o Coronavírus. Use a sua criatividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonte:  

https://coronavirus.saude.gov.br 

https://misturadealegria.blogspot.com/2020/02/sobre-coronavirus-ensino-fundamental-

1.html 

https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/quais-os-sintomas-e-tudo-o-que-se-sabe-ate-

agora-sobre-o-coronavirus/ 

https://razoesparaacreditar.com/tv-cultura-turma-monica-video-coronavirus/ 

https://odia.ig.com.br/brasil/2020/03/5879162-turma-da-monica-homenageia-cientistas-

brasileiras-que-sequenciaram-genoma-do-coronavirus.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATÉ O NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO! 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/
https://misturadealegria.blogspot.com/2020/02/sobre-coronavirus-ensino-fundamental-1.html
https://misturadealegria.blogspot.com/2020/02/sobre-coronavirus-ensino-fundamental-1.html
https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/quais-os-sintomas-e-tudo-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-o-coronavirus/
https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/quais-os-sintomas-e-tudo-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-o-coronavirus/
https://razoesparaacreditar.com/tv-cultura-turma-monica-video-coronavirus/
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/03/5879162-turma-da-monica-homenageia-cientistas-brasileiras-que-sequenciaram-genoma-do-coronavirus.html
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/03/5879162-turma-da-monica-homenageia-cientistas-brasileiras-que-sequenciaram-genoma-do-coronavirus.html

