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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

 

Olá,Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis!  

Vamos dar continuidade às atividades on line! 

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

de Educação, disponibiliza mais um material para o acompanhamento da aprendizagem 

à distância, que está seno realizado em parceria entre o Estado e a família, como aponta 

nossa Constituição Federal de 1988,artigo 205: "A educação, direito de todos 

edeverdoEstadoe 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 auxiliá-los em sua aprendizagem. 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! 

Como fizemos da primeira vez, as demais atividadesestão disponibilizadasneste 

material, que pode  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 

será o suficiente. 

 

 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. Quando 

olhamos ao nosso redor para verificar que as propagandas são veículadas com a 

letra bastão emoutdoors, natelevisão, na internet, em nomes dos produtos nos 

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

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

 

 Precisamos também que você separe um tempo para ler em voz alta com a 

criança, o exemplo é muito importante, reveze com ela, cada um lê um dia, 

textos variados, um livro, gibis,etc. 

 

 Você pode 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 
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Áreas do Conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia 

    Não dê carona ao  Coronavírus 

 
Corona, significa “coroa” em latim, porque o vírus tem a aparência de uma bola 

com uma coroa de espinhos. Esses espinhos, na verdade, não espetam. São só proteínas, 

que evoluíram para se encaixar como chaves nas fechaduras que ficam na membrana. 

Feito o encaixe, é só entrar. 

Uma célula humana é algo realmente pequeno[...]para entrar em uma célula, 

portanto, os vírus precisam ser cerca de cem vezes menores. 

 A Covid-19 começa quando o novo vírus acessa o nariz, a boca ou os olhos, 

pegando carona nas suas mãos ou suspenso no ar em gotículas de saliva após um espirro 

bem dado.  O vírus se aloja na garganta. É na garganta que a maior parte dos casos de 

Covid-19 começa – e termina, com o vírus eliminado pelo sistema imunológico.  

Os sintomas, na maioria dos  casos, são leves: tosse seca para expulsar o invasor; 

febre baixa para matá-lo de calor (às vezes, nesses casos de eliminação rápida, rola uma 

dorzinha na cabeça ou na garganta). Cerca de 20% dos casos de Covid-19 evoluem para 

um quadro mais severo, em que o vírus desce para os pulmões. 

https://super.abril.com.br/especiais/virus-vida-e-obra-do-mais-intrigante-dos-seres/ 

 

 

1. De acordo com as informações do texto acima, responda: 

a) O que significa a palavra CORONA? 

 

ESCOLA: _______________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) :_________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________ 

TURNO: __________________________TURMA: _____________________________________ 

 

Conversando sobre o texto 

https://super.abril.com.br/especiais/virus-vida-e-obra-do-mais-intrigante-dos-seres/


b) Como começa o COVID-19? 

 

 

c) Em que o vírus pega carona? 

 

 

d) Nos casos mais leves de COVID-19, quais são os sintomas? 

 

 

Pandemia 

O estado de pandemia é quando uma doença se espalha e avança em quadro 

epidêmico por várias regiões do planeta, em diferentes continentes, com transmissão 

local fixada. Ao longo da história da humanidade, ocorreram outras pandemias. Alguns 

exemplos de pandemia são AIDS, tuberculose, gripe espanhola e tifo. 

 

 

2. Pesquise: 

 

 a) Os locais mais afetados pelo Coronavírus, com maior números de vítimas no Brasil. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) Outras pandemias que já assolaram a humanidade. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

VAMOS PESQUISAR 

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/aids
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/tuberculose


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://g1.globo.com/ Acesso em 07/04/2020 

 

3. Observe as informações na tabela acima, e responda as questões: 

 

a) Escreva por extenso o número de infectados após 1 mês: 

China 

______________________________________________________________________ 

Coreia do Sul 

______________________________________________________________________ 

Estados Unidos 

______________________________________________________________________ 

Itália 

______________________________________________________________________ 

Brasil 

______________________________________________________________________ 

b) Em qual país observamos menos infectados em 1 mês? 

______________________________________________________________________ 

 

 

https://g1.globo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De acordo com as informações no mapa do Brasil acima, responda: 

a) Qual estado brasileiro apresentou, até o dia 21/03/2020, o maior número de casos? 

______________________________________________________________________ 

b) Quais estados brasileiros apresentaram menor número de casos? 

______________________________________________________________________ 

 

c) Quais estados fazem divisa com o estado brasileiro em que você vive? 

______________________________________________________________________ 

d) Escreva abaixo atitudes e ações que você e sua família tem feito para se prevenirem 

do Corona:   

 

 

 



5. Vamos dar uma de detetive?  Descubra ! 

Uma família de 5 pessoas em quarentena gasta 250 litros de água por dia. Marque 

quantos litros serão gastos em uma semana: 

( A ) 1850 Litros de água 

( B ) 2750 Litros de água 

( C ) 1750 Litros de água 

( D ) 2220 Litros de água. 

 
 

6. O dono da Mercearia Preço Baixo está organizando as quantidades dos produtos para 

que não falte nenhum produto em seu estoque. Após contar cada produto ele organizou 

as quantidades em um gráfico. 

Observe o gráfico e depois responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual produto apresenta a maior quantidade?_________________________________ 

b) Qual produto apresenta a menor quantidade?________________________________ 

c) Quantos pacotes de arroz e macarrão há na mercearia?_________________________ 

d) Qual a diferença entre a quantidade de farinha de trigo e margarina?______________ 

e) Quantos pacotes de óleo de soja e margarina há na mercearia?___________________ 

f) Qual a diferença entre a quantidade de óleo de soja e feijão?____________________ 

g) Quantos pacotes de feijão e farinha de trigo há na mercearia?___________________ 

 



7. Escreva por extenso : 

15 _________________________________________ 

29 _________________________________________ 

43 _________________________________________ 

60 _________________________________________ 

78 _________________________________________ 

101 ________________________________________ 

234 ________________________________________ 

400 ________________________________________ 

617 ________________________________________ 

1982 _______________________________________ 

  

8. Pense na resolução das situações problema e resolva os cálculos em seu caderno: 

 

a)Ana Maria está vendendo caixas com 6 bombons a R$10,50 cada caixa. Quanto ela 

consegue vendendo? 

 

a)2 caixas  

b)3 caixas  

c)5 caixas  

d)8 caixas  

e)10 caixas  

 

 

b)  Ana Maria também produz ovos de Páscoa a R$ 24,75.Quanto ela arrecada 

vendendo? 

 

a)2 caixas 

b)4 caixas  

c)6 caixas 

d)7 caixas  

e)9 caixas  

f)10 caixas 

 

 

 

 

 

 

e 



responda as questões 

Em tempos de Coronavírus manter uma alimentação saudável  e bons hábitos de higiene é fator 

primordial para preservação da vida. Vamos conhecer a Pirâmide Alimentar e saber quais 

alimentos devemos comer além das frutas para manter o organismo forte e saudável. 

 

 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn 

 

9.  Observando a pirâmide alimentar, escreva o nome dos alimentos que  fazem parte do 

seu cardápio diário: 

 

Café da manhã 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Almoço 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Jantar 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

 

 

ALIMENTOS SAUDÁVEIS 

     Vegetais como legumes, verduras e hortaliças são alimentos saudáveis que 

devemos ingerir diariamente.  

 



10. Encontre no diagrama abaixo os nomes de alguns deles: MILHO, REPOLHO, 

ABÓBORA, COUVE, AGRIÃO, BATATA, CENOURA, CHUCHU, 

BERINGELA, ESPINAFRE. 

 

 

E M I R H O F D S F A C 

G A F E S P I N A F R E 

C G E P L A I M L F B N 

A R I O T S J B F D K O 

B I V L M N E A A D D U 

A Ã W H Y N O X C J D R 

T O U O R I O E E D I A 

A B Ó B O R A M V M J E 

T C A T C H U C H U D B 

A S F M S I C O U V E T 

V C B E R I N J E L A  

 

 

 

 

 

 ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 

     Alguns alimentos passam por processo industrial, e muitos têm em sua composição 

substâncias que mantêm os alimentos apropriados para o consumo por mais tempo, 

mas que em grandes quantidades, não fazem bem à nossa saúde.  

 

 

 

11. São produtos industrializados, exceto: 

 

(    ) bolachas recheadas            (    ) refrigerantes 

(     ) salgadinhos                        (    ) frituras 

(     ) balinhas                              (    )molho de tomate caseiro 



 

 

12.Observe a embalagem e responda as questões: 

 

a) Quais as informações  que deve ter em uma embalagem? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

b) Relacione os itens da embalagem ao seu significado. 

 

 

(A) Data de validade. 

(B) Nome e endereço do 

fabricante. 

(C) Lista de ingredientes. 

(D) Conteúdo líquido. 

(    ) São os ingredientes utilizados para fazer o produto. 

(    ) É a quantidade de produto contido na embalagem. 

(    ) É o tempo de duração dado ao produto. 

(    ) É o nome de quem fabricou o produto e seu endereço. 

 

 

 

 

 

 



22 DE ABRIL DIA MUNDIAL DO PLANETA TERRA. 

 

“Hoje, sabemos que os recursos naturais oferecidos pelo planeta 

Terra são finitos. Por isso, eles devem ser explorados de forma 

sustentável e o Dia da Terra é uma oportunidade de discutir temas 

ambientais e sensibilizar a população sobre a importância de 

conservação do planeta.” 

(www.todamateria.com.br/dia-da-terra) 

 

Sabendo que a produção de lixo é algo que está prejudicando o nosso planeta.  

 

13. Faça uma pesquisa sobre o tempo de decomposição dos materiais abaixo: 

 

 

 

14. Agora responda a pergunta da figura abaixo:   

                                                ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

                           ________________________________________________________ 

                           ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

                           ________________________________________________________ 

                           ________________________________________________________ 

 

 

 

PRODUTOS TEMPO DE 

DECOMPOSIÇÃO 

PAPEL  

PANO  

FILTRO DE CIGARRO  

LATAS DE 

CONSERVAS 

 

TAMPAS DE 

GARRAFAS 

 

ALUMÍNIO  

PLÁSTICO  

FRAUDA 

DESCARTÁVEL 

 

PNEUS  

VIDRO  

CHICLETE  

http://www.todamateria.com.br/dia-da-terra


RESGATANDO A IDENTIDADE E OS LAÇOS FAMIILIARES 

 

A atual situação em que estamos vivenciando, nos faz aproximar mais de nossa 

família. É triste tudo que vem acontecendo, no entanto precisamos tirar de todas as 

situações aprendizados importantes para nossa vida; e um deles é a importância de 

termos a família por perto.  

Todos temos uma família e a amamos muito, porém nos falta tempo para interagirmos 

mais. Então que tal aproveitarmos agora para conhecermos melhor?  

Quanto tempo não brincávamos, não fazíamos tarefas escolar juntos, não assistíamos 

filme, não sentávamos todos a mesa para almoçar e jantar?  

O que você sabe sobre seus avós, seus pais, seus tios, primos ...?  

Que tal conhecer mais de seu passado, de onde vieram, por que saíram de sua 

terra natal, os tipos de brincadeiras quando eram crianças. Tenho certeza que eles têm 

muitas histórias para contar.  

Vamos começar?  

 

  

15. Faça uma lista de perguntas que gostaria de saber sobre seus pais, avós, tias, ou seja, 

de quem faz parte de sua família.  

Após selecionar as perguntas é hora de começar a conversa. Será muito bom durante a 

conversa (entrevista) que você anote tudo. (Não precisa escrever essas perguntas no 

caderno, servirá apenas para suas anotações e observações.)  

 

16. Em seu caderno, faça um pequeno texto falando sobre sua família. O que você 

achou mais interessante sobre eles, o que você ainda não sabia, suas origens, ... (Não 

esqueça de lhe dar um título).  

 

  

17.Antes de começar, se puder, assista o vídeo clicando no link abaixo da imagem: 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=o7ezVBaQBmM 

https://www.youtube.com/watch?v=o7ezVBaQBmM


 18.Agora desenhe em seu caderno uma árvore como abaixo e monte sua árvore 

genealógica. Se tiver fotos das pessoas que fazem parte de sua família, cole nos 

círculos; se não, desenhe cada uma delas e escreva o nome e o parentesco: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Leia o folheto com atenção e depois responda: 

A) Que gênero textual é esse? 

B) Como ele esta organizado? 

C) Para que esse folheto serve? 

D) Qual o assunto do folheto? 

E) Qual o material a pessoa deverá utilizar ao tossir ou espirrar? 

F) Por que as pessoas devem evitar locais com aglomeração de pessoas? 

G) Pra quem esse folheto é destinado? 



 

20. Consulte no dicionário ou no google o significado das palavras: 

Higienizar 

Desinfetar 

Disseminação 

21. Leia as palavras: 

 

 

 

 

a)organize-as em ordem alfabética 

:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b)separe-as em silábas e classifique-as quanto ao número de sílabas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coronavírus, descartável, cuidados, atenção, olhos, aglomeração, objetos, 

crianças, médico, respiratórias 



22.Procure no caça-palavras as palavras abaixo. Depois copie em ordem alfabética em 

seu caderno. 

 

 
 

23.A partir das palavras que você encontrou no caça-palavras, escolha três e elabore um 

texto sobre o que podemos fazer para prevenção do Coronavírus: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

24. Observe a imagem e depois responda: 

 

a)Para que serve esse folheto? 

 

b) Qual é o tempo total recomendado  para lavagem das mãos? 

 

 

c) Por que é importante a lavagem das mãos? 

 

 

d) Esse folheto apresenta uma instrução. Quais instruções que ele nos sugere fazer? 

Enumere em ordem as instruções para que as nossas mãos sejam higienizadas 

corretamente:  



     HORA DA PESQUISA 

25. Você já estudou bastante sobre o coronavírus e agora, que você está bem esperto 

sobre o assunto, que tal fazer uma pesquisa? Então, mãos a obra. Procure em várias 

fontes de pesquisa (jornais, revistas, sites, etc.) , sobre onde surgiu o Coronavírus e o 

que nós podemos fazer para evitar a propagação do vírus. Essa pesquisa deverá ser feita 

em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Você sabe que o Cascão, personagem da Turma da Mônica, não gosta de tomar 

banho, mas agora ele está ajudando as pessoas a terem consciência da importância da 

higiene para evitar a contaminação pelo coronavírus e diversas outras doenças. Observe 

a imagem e escreva um pequeno texto sobre a importância da higiene das mãos: 

 

 

 

 

 

 

 

27. Ditado colorido: 

 

Você agora pintará as palavras que um responsável ditar  para você: (ditar três palavras) 

CORONAVÍRUS ESPIRRAR SABONETE TOSSIR 

TOALETE ÁLCOOL EM 

GEL 

CIENTISTAS HOSPITAL 

 

28. Escreva frases com: 

 

a) Prevenção 

 

b) Mãos 

 

c) Isolamento 

 

d) Sintomas 

 

e) Contato 

 

f) Vírus 

 



Coronavírus – Muito populoso, Meriti precisa manter isolamento 

social 

Postedby Imprensa SJM 

 

Embora os dados mais atuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE apontem para uma população estimada em 472.406 habitantes (2019), de acordo 

com o último censo, que ocorreu em 2010, São João de Meriti possui oficialmente 

458.673 habitantes, o que nos coloca como oitavo município mais populoso do estado 

do Rio de Janeiro, e resulta em uma densidade populacional de 13 mil habitantes por 

km². 

 

 

http://meriti.rj.gov.br/home/author/imprensapmsjm/
http://meriti.rj.gov.br/home/wp-content/uploads/2020/03/Meriti.jpeg
http://meriti.rj.gov.br/home/wp-content/uploads/2020/03/IBGE.jpeg


Levantamento do IBGE 

Por conta do excesso pessoas vivendo em um espaço tão pequeno, cerca de 35 

km², a cidade ganhou o apelido de “Formigueiro das Américas”. 

Diante disso, é altamente recomendado o isolamento social, medida muito eficaz 

para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). Do contrário, as chances de 

contágio serão muito maiores. 

A Prefeitura de São João de Meriti vem tomando medidas para esvaziar as ruas 

da cidade, como a proibição do comércio, redução de carga de trabalho, suspensão de 

feiras livres, academias, dentre outros. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde 

acompanha de perto os casos suspeitos de coronavírus, realizando os testes junto ao 

Governo do Estado e disponibilizando leitos, se necessário. 

A Defesa Civil Municipal está alertando a população através das sirenes de 

emergência, bem como as redes sociais da prefeitura (Facebook e Instagram) estão em 

constantemente divulgando informação aos meritienses. 

O Prefeito da cidade, Dr. João, vem realizando vídeos para manter um melhor 

contato com os munícipes e pede a todos que se informem apenas pelos canais oficiais, 

evitando desinformação causadas por fake news. 

Até o momento desta reportagem, 32 casos suspeitos da covid-19 estão em 

análise e nenhum caso de coronavírus foi confirmado na cidade. “Pedimos a todos que 

puderem que continuem em casa e confiem em seus governantes”, completou o prefeito. 

Para entender mais sobre o crescimento da cidade, assista o primeiro episódio da 

websérie “Nossa Cidade, Nossa Realidade”, produzido pela Prefeitura de São João de 

Meriti. 

Visitas: 3096 

 Governo, Notícias, Prefeito, Saúde, Vigilância Sanitária coronavirus, covid-

19, densidade, formigueiro das americas, ibge, meriti, população, são joão de 

meriti, saúde 

Post navigation 

 ← Meriti participa de reunião com o governador para discutir aç  

29.Responda: 

a)Qual a medida que a Prefeitura está tomando para evitar a propagação do 

Coronavírus? 

 

b)Quem é o Prefeito da cidade de  São João de Meriti? 

https://www.facebook.com/PMSJMoficial/
https://www.instagram.com/pmsjmoficial/
http://meriti.rj.gov.br/home/category/governo/
http://meriti.rj.gov.br/home/category/noticias/
http://meriti.rj.gov.br/home/category/governo/prefeito/
http://meriti.rj.gov.br/home/category/secretarias/saude/
http://meriti.rj.gov.br/home/category/vigilancia-sanitaria/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/coronavirus/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/covid-19/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/covid-19/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/densidade/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/formigueiro-das-americas/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/ibge/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/meriti/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/populacao/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/sao-joao-de-meriti/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/sao-joao-de-meriti/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/sao-joao-de-meriti/
http://meriti.rj.gov.br/home/tag/saude/
http://meriti.rj.gov.br/home/meriti_participa_de_reuniao_no_planalto_guanabara/


 

c)Quantos casos suspeitos da covid-19? Existe algum caso confirmado? 

 

d)Qual o apelido que a cidade de São João de Meriti  recebeu? 

 

 

30) No mapa abaixo pinte o Estado do Rio de Janeiro de vermelho e a Região Sudeste 

de Amarelo. 

 

 

 

 

 

 



Fontes:   

Fonte:https://super.abril.com.br/especiais/virus-vida-e-obra-do-mais-intrigante-dos-seres/ 

Fonte:https://www.minhavida.com.br/  

Fonte: https://noticias.uol.com.br/saude  

Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn 

Fonte: https://www.educacaoetransformacao.com.br/wp-content/uploads/2017/11/atividades-

sobre-familia-para-educacao-infantil-arvore-genealogica.png  

Fonte: https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2020/02/Atividade-sobre-o-

coronav%C3%ADrus-g %C3%AAnero-textual-folheto.png 

 https://www.jogosdaescola.com.br/cruzadinha-do-coronavirus/ 

https://br.pinterest.com/pin/687432330609584470/ 

https://escolakids.uol.com.br/para-pintar/combate-ao-coronavirus-jogo-do-labirinto.htm 

https://br.pinterest.com/pin/475903885605091737/ 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/26/covid-19-no-rio-afeta-os-

maisjovens-na-faixa-entre-30-e-39-anos-diz-levantamento-da-prefeitura.ghtml 

https://g1.globo.com/bemestar/blog/ana-escobar/post/2020/02/03/coronavirus-qual-e-

amelhor-forma-de-prevencao.ghtml 

https://www.omelete.com.br/quarentena-coronavirus/cascao-lava-as-maos-coronavirus 

https://catve.com/noticia/6/282222/cartilha-ensina-como-falar-do-coronavirus-paracriancas 

https://coronavirus.saude.gov.br/?pp=0&epik=dj0yJnU9dkRJYlAzSGF0ZHBxTW5sYlE2ZWgwcD

NCVUVDdjVpTXUmbj1iRVZUVk54N20zVlAtcnFid3Fn 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/problemas-envolvendo-multiplicacao.htm 

https://br.pinterest.com/pin/643803709218017950/ 

https://alunoon.com.br/infantil/atividades.php?c=667. 

https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/segundo-estudo-brasil-pode-ter-12-vezes-mais-casos-

de-coronavirus-que-o-divulgado/ 

 

  

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/virus-vida-e-obra-do-mais-intrigante-dos-seres/
https://www.minhavida.com.br/
https://noticias.uol.com.br/saude
https://www.educacaoetransformacao.com.br/wp-content/uploads/2017/11/atividades-sobre-familia-para-educacao-infantil-arvore-genealogica.png
https://www.educacaoetransformacao.com.br/wp-content/uploads/2017/11/atividades-sobre-familia-para-educacao-infantil-arvore-genealogica.png
https://www.jogosdaescola.com.br/cruzadinha-do-coronavirus/
https://br.pinterest.com/pin/687432330609584470/
https://escolakids.uol.com.br/para-pintar/combate-ao-coronavirus-jogo-do-labirinto.htm
https://br.pinterest.com/pin/475903885605091737/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/26/covid-19-no-rio-afeta-os-maisjovens-na-faixa-entre-30-e-39-anos-diz-levantamento-da-prefeitura.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/26/covid-19-no-rio-afeta-os-maisjovens-na-faixa-entre-30-e-39-anos-diz-levantamento-da-prefeitura.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/blog/ana-escobar/post/2020/02/03/coronavirus-qual-e-amelhor-forma-de-prevencao.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/blog/ana-escobar/post/2020/02/03/coronavirus-qual-e-amelhor-forma-de-prevencao.ghtml
https://www.omelete.com.br/quarentena-coronavirus/cascao-lava-as-maos-coronavirus
https://catve.com/noticia/6/282222/cartilha-ensina-como-falar-do-coronavirus-paracriancas
https://coronavirus.saude.gov.br/?pp=0&epik=dj0yJnU9dkRJYlAzSGF0ZHBxTW5sYlE2ZWgwcDNCVUVDdjVpTXUmbj1iRVZUVk54N20zVlAtcnFid3Fn
https://coronavirus.saude.gov.br/?pp=0&epik=dj0yJnU9dkRJYlAzSGF0ZHBxTW5sYlE2ZWgwcDNCVUVDdjVpTXUmbj1iRVZUVk54N20zVlAtcnFid3Fn
https://escolakids.uol.com.br/matematica/problemas-envolvendo-multiplicacao.htm
https://br.pinterest.com/pin/643803709218017950/
https://alunoon.com.br/infantil/atividades.php?c=667
https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/segundo-estudo-brasil-pode-ter-12-vezes-mais-casos-de-coronavirus-que-o-divulgado/
https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/segundo-estudo-brasil-pode-ter-12-vezes-mais-casos-de-coronavirus-que-o-divulgado/


 

 

 

 

 

 


