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ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO  

FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS 

7º ANO DO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 



Palavra do Secretário de Educação 

 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis   e Alunos !  

 

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

disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem a distância, que será realizado em 

parceria entre o Estado 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  virtual. 

Já utilizamos no nosso dia-a-dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias diversificadas, e 

pretendemos usar esse mesmo material para levar até nossos alunos a informação necessária para 

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

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

fará 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 inicio às demais atividades estamos disponibilizando este 

material que pode  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 forte 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 
 
 
 
 

1-Responda as questões abaixo de acordo com o texto: 

 
 
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 
 

 
2- Forme 2 palavras com cada letra: 

 

C   

O   

R   

O   

N   

A   

V   

Í   

R   

U   

S   

 
 

3- Analise as imagens abaixo e responda: 
 

           
 
De acordo com as imagens acima, podemos afirmar: 
 
(           ) Tosse e febre são sintomas do Coronavírus; 
 
(            ) Devemos evitar viagens; 
 
(            ) Não devemos usar remédios por conta própria; 
 



(            ) A doença ataca os pulmões; 
 
(            ) Aperto de mãos e contatos físicos devem ser totalmente evitados; 
 
(            ) Pessoas infectadas tem de usar máscaras; 
 
(             ) Precisamos ajudar as pessoas e o mundo; 
 
(             ) O Coronavírus tem o formato de coroa, por isso tem este nome; 
 
(             ) O vírus só pode ser visto microscopicamente, ele é invisível aos 
olhos; 
 
(             ) Precisamos manter distância para falar com as pessoas; 
 
(             ) Devemos lavar as mãos sempre que tocarmos em qualquer 
superfície. 
 
 
 

4- Observe as carinhas e faça o que se pede: 
 

                         
 
 
a-) Circule e carinha de quem pegou o vírus. 
 
b-) Faça um X sobre a carinha de quem está em casa; 
 
c-) Faça um quadrado em volta da carinha que indique como devemos passar 
os dias em casa. 
 
 
 
 
 
 



5- 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. 

 

 

 

 



6- 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 (        ) 

 

 
 
 



7- De acordo com as imagens acima, assinale com X as respostas verdadeiras: 
 
(          ) O vírus é transmissível pelas mãos. 
(          ) De acordo com o globo terrestre, somente A China, a Itália e o Brasil 
estão com casos de contaminação. 
(          ) As partículas respiratórias espalham o vírus. 
(          ) O vírus já se espalhou por muitos países ao redor do mundo. 
(          ) Não devemos nos cumprimentar com as mãos para evitar o contágio. 
(          ) Devemos evitar de falar muito próximo aos outros, observando sempre 
uma distência mínima de 1 metro. 
(         ) As estrelas rosas ao redor do planeta indicam locais onde há 
predominância do sol em maior intensidade. 
(          ) Nas mãos além do coronavírus há outras bactérias, por isso, devemos 
sempre mantê las limpas. 
 

8- Assinale abaixo com um X o que devemos fazer nesta pandemia: 
 
(          ) Ficar em casa; 
(          ) Encontra-se com os amigos; 
(          ) beber bastante água; 
(          ) Estudar em casa; 
(          ) Ir ao hospital em caso de sintomas leves; 
(          ) Ir ao hospital em caso de falta de ar e febre altas, 
(          ) Lavar as mãos várias vezes ao dia; 
 
 
 

9- Leia o trecho da música. 
 
Samba Lelê (Gerusa Rodrigues Pinto) 
 

VAMOS AGORA, AMIGUINHOS, 

UM BANHO GOSTOSO TOMAR. 

PASSE O SABONETE NA BUCHA 

E COMECE A SE ESFREGAR. 

COMO É BOM UM BANHO, Ô LELÊ 

LIMPO EU VOU FICAR, Ô LALÁ. 

DEPOIS DE LIMPINHO, Ô LELÊ 

COM A TOALHA VOU ME SECAR 

 

a) A música Samba Lelê aborda a importância do banho para ficarmos com o corpo limpo. O 
cuidado com que temos de tomar banho todos os dias faz parte da: 

 
(A) higiene bucal. (B) higiene mental. (C) higiene corporal. (D) higiene ambienta 

 
 
 
 
 
 



  b) Observe a figura e leia o texto. Apesar de não gostar de banho o Cascão incentiva os 
colegas a recolher o lixo das ruas e colocar no local correto, que é na lata de lixo: 
 

 

 
 

O trabalho de limpeza das ruas recolhendo o lixo e a folhas que caem das árvores, limpeza 
dos bueiros para evitar alagamento é considerado um trabalho de:  

 
(A) higiene ambiental. (B) higiene corporal. (C) higiene mental. (D) higiene bucal. 


