
 
 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO  

FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS 

6º ANO DO 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! 

• Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatsApp e as demais redes sociais sobre 

as atividades propostas nesse caderno, além de pesquisar sobre as formas de combate ao 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

• Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim as 

fakenews que trazem somente o pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também 

que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os 

familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 



• Fiquem ligados nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura Municipal de São João de 

Meriti!  

• Devemos lembrar que vocês -jovens- são também responsáveis pela sociedade e que cada um 

deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

• Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola. 

 

 

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

aula! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito  

 

 
 
 
 

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

 
Aulas: Matemática, Português, Ciências, Geografia e História 
 

CORONAVÍRUS 
 

Como posso evitar o risco de infecção? 

Aqui estão três precauções que você e sua família podem tomar para evitar a infecção: 
 

  
Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou 

um desinfetante à base de álcool a 70% 
  

 

  
Ao tossir ou espirrar, cubra boca e nariz com um cotovelo flexionado ou lenço de papel, 

que deve ser jogado fora em lixeira com tampa 
  

 

  
Evite contato próximo com qualquer pessoa que tenha sintomas de gripe ou resfriado 

 
Qual é a melhor maneira de lavar as mãos corretamente? 
Passo 1: Molhe as mãos e os pulsos com água corrente 
Passo 2: Aplique sabão suficiente para cobrir as mãos e os pulsos molhados 
Passo 3: Esfregue todas as superfícies, incluindo as costas das mãos, entre os dedos e as 
unhas, por pelo menos 20 segundos 
Passo 4: Enxágue abundantemente com água corrente 
Passo 5: Seque as mãos com um pano limpo ou toalha de uso individual 



Lave as mãos frequentemente, principalmente antes de comer; depois de assoar o nariz, 
tossir ou espirrar; e depois de ter ido ao banheiro. Se água e sabão não estiverem 
prontamente disponíveis, use um desinfetante para as mãos à base de álcool com pelo 
menos 70% de álcool. 
 

Questionário: 

1-) Podemos secar as mãos na mesma toalha que todos da família enxugam? Por que? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2-) Em caso de não haver água disponível podemos  desinfectar as mãos com o que : 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3-) Lavar rapidamente as mãos, resolve? Qual é a forma correta 

-

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4-) Quando sentir vontade de tossir ou espirrar de que forma devo fazê lo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 

1-) De acordo com o desenho acima, o coronavírus ataca: 

a-) Coração; 

b-) Pulmão; 

c-) estômago; 

d-) cabeça 

 

2-) O primeiro local a sofrer com a doença foi: 

a-) Nova York; 

b-) Rio de Janeiro; 

c-) Wuhan; 

d-) Itália 

 

3-) O Coronavírus tem este nome porque tem o formato de : 

a-) estrela; 

b-) dente; 

c-) alho; 

d-) Coroa 

 

4-) A bandeira que se apresenta no desenho é de que país? 

a-) Brasil; 

b-) China; 

c-) Alemanha; 

d-) Itália 

 

 

 

 



 

Interpretação de texto: 

Leia o texto abaixo e responda as questões: 

 

 

 

Estocar comida ou outros artigos 

 

O governo brasileiro já divulgou que, pelos cálculos atuais, não enfrentaremos 

desabastecimento de alimentos. Não há, portanto, motivo para ficar em pânico e montar 

um estoque de comida, artigos médicos e afins em casa. Inclusive porque muitos itens têm 

prazo de validade. 

Mesmo que todo o país entre em regime de quarentena, saídas para comprar mantimentos 

serão permitidas. Certifique-se, nesse período, de estruturar uma dieta equilibrada — a 

saúde vai sofrer se você largar mão de vegetais e viver à base de embutidos, congelados 

e outros produtos industrializados — e não compre em excesso itens que poderão faltar 

aos outros. Precisamos pensar coletivamente. 

 

1-) Por que não devemos estocar comidas em casa? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2-) Há motivo pra entrar em pânico por causa de alimentos? Por que? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



O que é pensar coletivamente? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Avalie o avanço do Coronavírus ao redor do mundo e responda as questões: 

 

Mapa da disseminação do coronavírus, por 23 de março de 2020 
A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir 
as informações mais atualizadas de cada país. 

Total de casos confirmados Número de mortes 

350.445 15.328 

Casos100.00010.0001.000 
 Casos Mortes 

China 81.496 3.274 

Itália 59.138 5.476 

Estados Unidos 35.175 469 

Espanha 33.089 2.182 

Alemanha 26.220 111 

Irã 23.049 1.812 

França 16.689 674 

Coreia do Sul 8.961 111 

Suíça 8.234 107 

Reino Unido 5.683 281 

Holanda 4.204 179 

Áustria 3.806 16 



 Casos Mortes 

Bélgica 3.743 88 

Noruega 2.415 8 

Portugal 2.060 23 

Suécia 1.934 25 

Austrália 1.682 7 

Brasil        1.619                        25 

 

a-) Qual país tem maior número de infectados?                 (         ) Brasil 

b-) Que país aparece na 18 posição?                                 (         ) Itália 

c-) Quantos casos existem na Holanda?                             (          ) China 

d-) Qual país só teve 7 mortes?                                           (          ) 4.204 

e-)Em que país apareceu o vírus na 5 posição?                  (          ) Austrália 

                                                                                               (          ) Irã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observe o mapa e responda: 

 

 

 

De acordo com o mapa acima, qual grupo de profissionais tem que trabalhar: 

a-) Médicos, enfermeiros (     ) 

b-) Advogados, professores (       ) 

c-) Pedreiros, cabelereiros (        ) 

 

 

 Segundo o gráfico acima, escolha a opção correta: 



Qual é o animal que pode ser um transmissor do coronavírus: 

(A) Morcego; 

(B) Rato; 

(C) Cobra; 

(D) Macaco 

 

O nome cientifico da doença Coronavírus é: 

 

(A) HIV; 

(B) Sífilis; 

(C) 2019-nCov; 

(D) H1N1 

 

A doença surgiu no mundo em: 

 

(A) Dezembro de 2018; 

(B) Janeiro de 2020; 

(C) Dezembro de 2019, 

(D) Janeiro de 2019 

 

 O primeiro alerta surgiu em que local: 

 

(A) Wuhan; 

(B) Rio de Janeiro; 

(C) Veneza; 

(D) Londres 

 

 

Interpretação de Texto: 

 

 

Ir ao hospital diante de qualquer sintoma 

Não custa repetir a orientação do Ministério da Saúde e dos especialistas: a maioria dos 

casos de Covid-19 não tem manifestações severas nem ameaça a vida. Desse modo, 



a recuperação pode ocorrer em casa, lembrando, claro, de se evitar ao máximo contato 

com outros familiares e amigos. Além disso, outros vírus por trás de sintomas respiratórios 

estão em circulação, caso dos causadores da gripe e do resfriado comum. 

Contudo, é fundamental procurar o atendimento médico se houver febre, falta de ar, 

fadiga excessiva ou o agravamento de sintomas como tosses e dores no corpo. O 

governo está capacitando e atualizando os profissionais de pronto-atendimentos para 

agilizar a triagem e encaminhar os casos realmente suspeitos para acompanhamento 

adequado. 

 

Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(           ) Devemos encontrar os amigos  nesta Pandemia; 

(           )Se a pessoa tiver sintomas leves de gripe, ela deverá procurar atendimento 

médico; 

(          ) A falta de ar é um sintoma de Coronavírus. 

(          ) Os casos suspeitos deverão ter acompanhamento adequado. 

(          ) A maioria dos infectados tem manifestações leves. 

(          ) Os profissionais de saúde recebem capacitação. 

 

 

 

 

 

 

Até o nosso próximo encontro! 

 

 

 


