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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Bruno Correa 

Secretário 
 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Rita de Cassia Barbosa 

Subsecretária 
 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
Helio Porto 

Subsecretário 
 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
André Jorge de Oliveira Ribeiro 

Subsecretário 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
Silma Cleris 

Superintendente 
 

COORDENADORIA DE ENSINO 
Cristiane Alves 
Coordenadora 

EQUIPE  
Coordenadoria Articulação Comunidade/Escola – Keila Carvalho 

Coordenadoria de Estatística – Vânia Ignácio e Elaine Silva 
Coordenadoria de Projetos – Leila Seabra 

Assessoria Pedagógica e Orientação Pedagógica Educacional – Áurea Lobo e Marcia 
Branquinho 

Comunicação – Angelita Vale e Marcelo Souza 
Educação de Jovens e Adultos – Fabiana Maciel 

Educação Especial Inclusiva – Elilze Lessa 
Educação Infantil – Zenaide Rosa e Véra Lúcia Andrade 

Ensino Fundamental Anos Finais – Bianca Sarmento 
Formação Continuada – Marlies Bengio 

MEPIRD – André Moraes 
Educação Integral – Paloma Rocha 

Programa Correção de Fluxo – Marilena Oliveira 
Programa Saúde na Escola – Sara Coe 

 
PROFESSORES COLABORADORES 



José Antônio. Cecilia Padilha  e  Ana Maria 

 

 

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! 
 

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 Constituição              
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! 

O material 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 whatApp sobre como combater o              

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que porventura 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. 

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 
 

 

 

 
 

 

 

 
ATIVIDADES DE RELIGIÃO 

7º ANO 

 FÁBULA DA 
CONVIVÊNCIA  



Durante uma era glacial, quando parte do globo terrestre esteve coberto por            

gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se              

adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de             

porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir,            

ajuntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E                

todos juntos, bem unidos, aqueciam-se mutuamente naquele inverno tenebroso.  

Porém, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais            

próximos, justamente aqueles que ofereciam mais calor, aquele calor vital, questão           

de vida ou morte. Então, todos se afastaram-se feridos, magoados e sofridos.            

Dispersaram-se, por não suportarem por mais tempo os espinhos de seus           

semelhantes. Doía muito.  

Mais essa não foi a melhor solução porque separados logo começaram a            

morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco,             

com jeito, com medo, com cuidado, de tal forma que , unidos, cada qual conservava               

uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem magoar,             

sem causar danos recíprocos. Assim , suportaram-se resistindo à longa era glacial.            

Sobreviveram.  

Conclusão: O melhor do relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, 

mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro, a admirar 

suas qualidades.  

• É fácil trocar palavras, difícil é interpretar o silêncio!  

• É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar!.  

• É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração!.  

1- Para você, o que é mais difícil na convivência com as pessoas? 

 

2 - Você se esforça para conviver pacificamente com os outros?  



3- Assista o vídeo: link: https://www.youtube.com>watch convivência em grupo. 

Escreva um comentário sobre o que entendeu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Respeito 
 

 

1. Entre outras coisas respeito significa "ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo 
quando não concordamos com elas". 

Você concorda com esse ponto de vista? Por quê? 

 

 

 

 

2. Muitas vezes respeitamos pessoas que não conhecemos pessoalmente pelas coisas importantes 
que fazem. Há alguma pessoa com essa característica que você respeite? Quem e por Qual razão 
você a respeita? 

 

 

 

 

3. Dê exemplo de algo que poderíamos dizer e que poderia ferir os sentimentos dos outros. 

 

 

 

 

4. Cite algo que alguém poderia fazer e que poderia invadir a privacidade do outro. 

 

 

 

 

5. As regras nos ajudam a conviver uns com os outros.  Cite uma regra que devemos seguir: 

• na escola- 

 



• no trânsito- 

 

 

 

 

• na família - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO É BOM VER! 

 

Querido Deus! 

Como é bom ver no céu Andorinhas, Borboletas, Gaivotas e os beija-flores a voar . 

Querido Deus! 

 Como é bom ver nos mares os peixes, as baleias e os cavalos marinhos a nadar. Querido Deus! 

Como é bom ver nas matas o tigre, o elefante, a girafa e o leão andar. Querido Deus! 

 Como é bom ver na cidade pessoas fazendo o bem, agindo com amizade e compreensão com o 
próximo. 



 

Responda: 

1. O que significa fazer o bem? 

 

 

 

 

2. Dê exemplos de como fazer o bem para as pessoas? 

 

 

 

 

3. Quem é o próximo citado no poema? 

 

 

 

4.Quais eram os animais citados que viviam nas matas? 

 

 

 

 

LEIA: 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 infectar 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...  

 

5. Neste momento em que enfrentamos uma pandemia de coronavírus. O que podemos fazer para 
demonstrar amor e fazer o bem às pessoas ao nosso redor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTICA  

Ética é o um conjunto de valores morais, costumes e princípios que norteiam a              

conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom              

funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a          

ética está relacionada com o sentimento de justiça social.  



A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e             

culturais. Ética se relaciona aos valores e princípios morais de uma sociedade e seus              

grupos.  

A ética nasce quando se passa a indagar quem você é, de onde vem e o que                 

vale aos seus costumes. A ética nasce quando também se busca compreender o             

caráter de cada pessoa, o senso moral e consciência individual. Assim consciência e             

responsabilidade são condições indispensáveis à vida ética ou moralmente correta.  

Antiética é quando uma pessoa não segue a ética da sociedade a qual pertence              

é chamado de antiético , assim como o ato praticado.  

1- Faça um diálogo entre personagens, crie um assunto onde a discussão seja             
determinado fato é ou não ético.  

 

2- O que é ética e para que 
serve?  

 

3- O que é 
antiética ?  

 

4- Assista o vídeo: link:https://youtube.com>watch – vídeo ética equipe 4.Escreva um comentário 
sobre o que  entendeu.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Até Breve! 


