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Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais,  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 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! 

• Leia. A leitura é uma das principais atividades de estudo. Quando estiver lendo 
marque, sublinhe palavras-chave ou frases. É uma excelente estratégia para focalizar sua atenção; 

• Crie um tempo diário para se dedicar ao estudo; 

• Organize seus materiais; 

• Selecione os assuntos que tem dúvidas; 

• Utilize todos os seus sentidos para desenvolver sua aprendizagem: assista vídeos para estimular 
sua visão e audição, faça desenhos para estimular sua criatividade, faça notas visuais e esquemas 

com os pontos principais de cada conteúdo estudado; 

• Faça fichamentos, esquemas e anotações. 

 

Quanto mais você estuda, melhor seu cérebro processará as informações. Isso é ótimo para ampliar 

sua aprendizagem e transforma-la em conhecimento. 

 

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 
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 1. ESCREVA UMA LISTA COM AS FORMAS DE CONTAGIO DO COVID-19: 

                                                       

BLOCO 1 

O LIXO E O LUXO 

Quanto  mais  as  pessoas  consomem,  mais  lixos  elas  produzem.  Muita gente compra coisas 

desnecessárias, que acabam desperdiçadas e jogadas fora. É um luxo que vira  lixo.  

Mas o lixo também pode virar luxo se for reaproveitado. Nessa atitude, além de gerar uma fonte de 

renda, contribui para evitar o desgaste e a poluição do meio ambiente. Um bom exemplo desse tipo 

de atitude são as cooperativas e os programas de reciclagem de lixo, por meio dos quais novos 

produtos são criados, gerando empregos e promovendo a cidadania.  

Recicle  você  também!  Informe-se  sobre  como  e  por  que  algumas  cidades desenvolvem 

projeto de coleta seletiva de lixo. Para isso, quatro tipos de caixas coletoras  são usadas, uma de 

cada cor: amarela para metais, verde para vidros, azul para papeis e vermelha para plásticos.  

 

1) Que materiais  poluidores  é  possível  encontrar  no seu bairro ou na sua rua?   

 __________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________  

  

2) Quais os tipos de materiais que podem ser reciclados?  

_____________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Coleta seletiva de lixo é o mesmo que: marque com um x:  

  

(     ) desperdiçar materiais.  

(     ) separar materiais para serem reaproveitados.  

(     ) recolher todo o lixo não aproveitado. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 

4)  Leia as listas de objetos e materiais abaixo. em qual lixeira devemos colocar cada um deles? 

pinte com a cor correspondente para responder:  

 

 

 

 

 

 

 

 LATA DE REFRIGERANTE, LATA DE ERVILHA, TAMPA DE VIDRO DE 

AZEITONA. 

 GARRAFA DE VIDRO, VIDRO DE AZEITONA, COPO DE VIDRO, VIDRO DE 

PERFUME 

 JORNAL, REVISTA, CAIXA DE SABÃO EM PÓ  

 COPO DE PLÁSTICO, GARRAFA PET, EMBALAGEM DE DETERGENTE, SACO 

PLÁSTICO. 

 

 5) Organize as palavras abaixo e forme uma frase com elas:   

                 LIXO     O   REAPROVEITADO            VIRAR         LUXO    PODE   

 

_______________________________________________________________________________ 

6)  Leia e responda: 

a) Faça uma lista com os nomes  daquilo  que  você e as pessoas da sua família jogam  no  lixo 

todos os dias: 

                                                     _____________________________________________________ 

                                                     _____________________________________________________ 

                                                     _____________________________________________________ 

                                                     _____________________________________________________ 

 

 

7) Circule  na lista que você fez, os  objetos que podem ser reciclados: 

 



 

8. Um catador  e selecionador de lixo recolhe diariamente os seguintes  

Materiais: 20 latinhas de refrigerante, 15 garrafas pet  e 10 sacos de papéis.  

a) Qual dessas quantidades são números pares? _________________________________  

b) Qual dessas quantidades são números ímpares? _______________________________  

c) Determine o dobro de 20 latinhas de refrigerantes: ________  

d) Determine o triplo  de 15 garrafas pet: ________ 

e) Determine a metade de 10 sacos de papéis: ________   

f) Some as quantidades de materiais  recolhidos pelo catador  e escreva o resultado com 

algarismos por extenso:  ___________________________________________ 

9. Vamos conhecer o tempo de decomposição de  alguns materiais:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quais materiais demoram mais de 100 anos para se  decompor?    

 _________________________________________________________ 

b) Durante quanto tempo o vidro demora pra se decompor?   

 _________________________________________________________  

c) Qual material tem o tempo indeterminado de decomposição?   

__________________________________________________________ 

 

 

 



 

BLOCO 2 

O Leão e o Ratinho 

Certa vez um ratinho estava apostando corrida na floresta com seus irmãos, quando, distraidamente, 

o ratinho tropeçou, caindo sobre as patas de um enorme leão, que dormia na relva macia. 

O leão acordou assustado e, nervoso, prendeu o ratinho em suas patas, querendo come-lo de uma só 

vez. 

O ratinho pediu desculpas e prometeu que não iria mais perturbá-lo. Com dó, o leão o soltou. 

Alguns dias depois, o leão caiu numa armadilha de caçadores, ficando preso numa grossa rede, 

suspenso no ar. 

O ratinho que passava por ali escutou os rugidos dele e foi ver o que estava acontecendo. Ao vê-lo 

preso na rede, roeu-a com seus dentes afiados, e libertou o leão. 

Desde então o leão e o ratinho tornaram–se grandes amigos. 

(Fábula de Esopo, adaptada por Adson Vasconcelos) 

 

 

 

 

 

1)Este texto é: 

      (     ) uma receita.     

      (     ) uma carta.      

      (     ) uma fábula.    

      (     ) um poema. 

 

2)Qual o título do texto, isto é, o nome do texto? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            3)Quais personagens aparecem no texto? 

 ____________________________________________________________________ 

               _____________________________________________________________________ 

            4)Qual a moral, isto é, qual ensinamento o texto nos favorece? 

                 ____________________________________________________________________ 

Uma fábula é um texto geralmente curto escrito em prosa, que tem como objetivo passar um 

ensinamento e uma lição de moral aos leitores. 

Os personagens costumam ser animais que apresentam comportamentos semelhantes aos dos 

seres humanos (conseguem falar, ter sentimentos, pensar, entre outros). 



                 _____________________________________________________________________ 

             5)Em qual local o texto acontece? 

 ____________________________________________________________________ 

               _____________________________________________________________________ 

              6)Segundo o texto, por qual motivo o leão soltou o ratinho? 

 ____________________________________________________________________ 

                ____________________________________________________________________ 

              7)Todas as ações do texto acontecem no mesmo dia? Explique. 

 ____________________________________________________________________ 

                _____________________________________________________________________ 

 

               8)Circule no texto 3 palavras com dígrafos: 

               9)Sublinhe no texto 1 palavra com sílaba que contenha 

                 (qu) sendo dígrafo: 

 

                10)Separe as sílabas das palavras a seguir. 

              ratinho: _______________________     preso:___________________________ 

             estavam: ______________________              armadilha: _______________________ 

             corrida: _______________________     leão: ____________________________ 

             nervoso: ______________________     soltou: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dígrafos ocorrem quando duas 

letras são usadas para representar um 

único fonema, ou seja, uma única 

emissão de som. Os dígrafos podem 

ser consonantais ou vocálicos. 



 

 

BLOCO 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/brasil-tem-1124-mortes-e-20727-casos-confirmados-de-coronavirus-diz-

ministerio.ghtml 

1. Escreva por extenso os números de casos de COVID-19  

Acre 72 _____________________________________________________________ 

Roraima 33  __________________________________________________________ 

Mato Grosso do Sul 100  ________________________________________________ 

Tocantins 23___________________________________________________________ 

Distrito Federal 579  _____________________________________________________ 

Ceara 1582  ____________________________________________________________ 

2. Preencha o quadro valor de lugar, decompondo os números de casos de COVID-19 pelo Brasil. 

Observe o exemplo. 

Número Milhar (es) Centena(s) Dezena(s) Unidade(s) 

 1.385 1 3 8 5 

8.419     

2.607     

   750     

   209     

     75     

   41     

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/brasil-tem-1124-mortes-e-20727-casos-confirmados-de-coronavirus-diz-ministerio.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/brasil-tem-1124-mortes-e-20727-casos-confirmados-de-coronavirus-diz-ministerio.ghtml


   85     

   48     

 

3.  Resolva as situações problema 

a) A região sul do nosso país é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. Observe o mapa e calcule qual é o número de casos de COVID-19 na região sul do Brasil. 

      Cálculo  

 

 

 

    Resposta:________________________________________________________________ 

b) O estado de São Paulo apresenta 8.419 casos confirmados de coronavírus no Rio de Janeiro já 

são 2.607 casos. Qual a diferença de casos entre São Paulo e Rio de Janeiro? 

Cálculo 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________________ 

4. Observe o mapa e localize quais regiões do Brasil ainda não atingiram 1.000 casos de 

Coronavírus? 

_____________________________________________________________________________      

5.Calcule: 

A diferença entre os casos de COVID – 19 dos seguintes estados: 

a) Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

 

b) Minas Gerais e Espirito Santo  

 

c) Rio de Janeiro e Bahia  

 

Quantos casos tem juntos os seguintes estados? 

a) Maranhão e Tocantins 

 

b) São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas 

 

c) Mato Grosso e mato Grosso do Sul 



                                                                                       

6. Observe os casos de COVID-19 no mapa  e organize-os em ordem decrescente: 

Estados e Distrito Federal  Nº de casos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOCO 4 

 

O QUE É DEMOCRACIA 

A palavra democracia tem origem na cultura grega e pode ser traduzida como governo do povo ou 

de todos os cidadãos. Na cidade de Atenas, por volta do ano 500 a. C. (Antes do nascimento de 

Cristo), criou-se o sistema de governo que chamamos de democracia. Nessa sociedade, havia 

homens livres, que eram cidadãos, e os escravos, que além de trabalhar para os homens livre não 

tinham direitos políticos. Para ser um cidadão, era preciso também ser filho de pais atenienses. 

Portanto, nem os estrangeiros nem os escravos poderiam ser cidadãos. 

Os cidadãos, por sua vez, exerciam a democracia direta, quer dizer, reuniam-se em um local público 

para tomar decisões importantes sobre os destinos da cidade. As leis eram criadas e aprovadas por 

essa assembleia de cidadãos. 

Já nos dias atuais, a democracia se organiza de outra forma. Em geral, ela se relaciona com um tipo 

especial de governo republicano. Nas sociedades republicanas democráticas, os governantes são 

eleitos diretamente pelo povo, como ocorre no Brasil atualmente. No entanto, diferentemente do 

que ocorria em Atenas na Antiguidade, nos dias de hoje não podemos aprovar diretamente com 

nosso voto as leis que são propostas. Quem faz isso são os deputados e senadores que escolhemos 

para nos representar. 

https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/12/texto-o-que-e-democracia-interpretacao.html 

 

1.Qual o tema tratado no texto? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.A origem da palavra: Democracia vem: 

 (     ) da cultura grega. 

 (     ) da cultura brasileira. 

 (     ) da cultura chinesa. 

 (     ) da cultura inglesa. 

3.Marque uma característica importante da Democracia em Atenas. 

 (     ) Democracia representativa.      

 (     ) Democracia direta.      

 (     ) Democracia ditatorial. 

4.Nos dias atuais em muitos países que se relacionam com tipo especial de governo republicano, 

assim como no Brasil, marque a característica importante nesta Democracia? 

 (     ) Democracia representativa.      

(      ) Democracia direta.     

https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/12/texto-o-que-e-democracia-interpretacao.html


(      ) Democracia ditatorial. 

 

5.Conforme você leu no texto, explique o significado do termo Constituição: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

PARA REFLETIR ... 

 

Assista ao vídeo com a leitura da história “Azul e lindo: planeta terra, nossa casa”, disponibilizado 

no link: https://youtu.be/EM3ivCmgZhQ 

 

                                                                                                           
 

Depois de assistir ao vídeo, pense sobre  frase: “Os recursos da terra são limitados”. 

 

 


