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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! 

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!             

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 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. 

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 

 

 



 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, querido (a) aluno(a), estudar é importante, mas cuidar da nossa saúde também. 

Antes de estudar lembre-se de lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel quando 

necessário, evitem lugares com aglomeração de pessoas. Fiquem em casa!  Abraços e 

bons estudos! 

 

Texto 1: A gravidez 

A gravidez precoce está se tornando cada vez mais comum na sociedade 

contemporânea, pois os adolescentes estão iniciando a vida sexual mais cedo.  

A gravidez na adolescência envolve muito mais do que problemas físicos, pois há 

também problemas emocionais, sociais, entre outros. Uma jovem de 14 anos, por 

exemplo, não está preparada para cuidar de um bebê, muito menos de uma família. Com 

isso, entramos em outra polêmica, o de mães solteiras, por serem muito jovens os 

rapazes e as moças não assumem um compromisso sério e na maioria dos casos quando 

surge a gravidez um dos dois abandona a relação sem se importar com as 

consequências. Por isso o número de mães jovens e solteiras vem crescendo 

consideravelmente.  

É muito importante que haja diálogo entre os pais, os professores e os próprios 

adolescentes, como forma de esclarecimento e informação.  

Mas o que acontece é que muitos pais acham constrangedor ter um diálogo aberto com 

seus filhos, essa falta de diálogo gera jovens mal instruídos que iniciam a vida sexual 

sem o mínimo de conhecimento. Alguns especialistas afirmam que quando o jovem tem 

um bom diálogo com os pais, quando a escola promove explicações sobre como se 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



prevenir, o tempo certo em que o corpo está pronto para ter relações e gerar um filho, há 

uma baixa probabilidade de gravidez precoce e um pequeno índice de doenças 

sexualmente transmissíveis.  

Quando descobrem a gravidez, e tentam omiti-la,  o prazer momentâneo que os jovens 

sentem durante a relação sexual transforma-se em uma situação desconfortável.  

É importante que quando diagnosticada a gravidez a adolescente comece o pré-natal, 

receba o apoio da família, em especial dos pais, tenha auxílio de um profissional da área 

de psicologia para trabalhar o emocional dessa adolescente. Dessa forma, ela terá uma 

gravidez tranquila, terá perspectivas mais positivas em relação a ser mãe, pois muitas 

entram em depressão por achar que a gravidez significa o fim de sua vida e de sua 

liberdade.  

(Anitis) 

Questão 1:  De acordo com o texto, uma das principais razões para a gravidez precoce 

é: 

a) A falta de responsabilidade do casal, que só pensa no momento. 

b) A liberdade que os pais dão aos seus filhos: não controlam hora de estar em casa, o 

que assiste na tv, com quem conversa nas redes sociais, etc. 

c) A falta de diálogo aberto por parte dos responsáveis ou até professores, o que leva à 

falta de conhecimento. 

d) A curiosidade de experimentar um mundo ainda desconhecido antes do momento 

certo. 

 

Questão 2: A única afirmação que não está de acordo com o texto é: 

a) Muitos pais se sentem constrangidos ao conversar sobre esses assuntos com seus 

filhos. 

b) A gravidez precoce, muitas vezes, principalmente por falta de apoio, leva à 

depressão. 

c) O maior responsável pela gravidez precoce é o casal, que inicia sua vida sexual 

normalmente escondido, sem dar a mínima ao que ouvem dos mais experientes. 

d) A gravidez, mesmo sendo precoce, pode ser tranquila e prazerosa, quando há apoio 

por parte da família e acompanhamento psicológico. 

 

Questão 3: Um dos focos principais do texto é: 

a) Descrever como fica uma adolescente grávida. 

b) Informar e orientar sobre os casos de gravidez na adolescência. 



c) Convencer os adolescentes a se prevenirem, para que não caiam nas estatísticas 

de gravidez precoce. 

d) Incentivar os adolescentes a não entrarem em depressão em caso de gravidez 

precoce. 

 

Questão 4: Na sua opinião, o que pode ser feito para conter o alto índice de casos 

de gravidez na adolescência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Questão 5:  Como as escolas podem ajudar para evitar esses casos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Questão 6:  Na sua opinião, os pais também têm responsabilidades específicas ? 

Sim (   ) Quais  são ? 

Não (    )Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Questão 7:  Identifique a preposição na frase e explique o seu valor semântico 

(causa, finalidade, destino, etc .) 

a) Ela quase morreu de rir. 

____________________________________________________ 

b) Eu já voltei da Europa há muito tempo. 

_________________________________________ 

c) Roberto chegou com a Renata. 

_______________________________________________ 

d) Ela ganhou uma máquina de 

lavar.___________________________________________ 

e) Você ainda vai a São Paulo? 

_______________________________________________ 

Questão 8:  Complete com porque| por que| porquê| por quê 

a) Ela não disse __________________ desistiu. 

b) Você brigou ________________? 

c) Diga _______________você está aqui. 



d) Não sei o _________________da confusão.  

e) Ela não vai trabalhar ________________está doente. 

 

Questão 9:  Complete com seção| sessão| cessão 

a) Estou ciente da ______________do terreno para os alunos. 

b) Ela trabalha na _________________de bebidas. 

c) Você vai participar da _______________das 7:00? 

 

Questão 10:  Complete com onde|aonde 

a) ______________ você está ? 

b) Quero saber ______________posso te encontra. 

c) Diga ____________________ela foi ontem. 

d) Eu vou ________________você me mandar. 

 

Questão 11: Complete com Há | a. 

a) Você não sai de casa ____________uma semana. 

b) Ela vai viajar daqui ____________ 2 dias. 

c) Não ______________nada que possamos fazer. 

d)  __________ alguns instrumentos aqui. 

 

Questão 12:  Complete com mais | mas 

a) Você é bem ____________velha que sua irmã. 

b) Está frio, _________vou à praia. 

c) Até prestei atenção, ___________não entendi. 

 

Questão 13:  Complete com meio| meia 

a) Ela já está ______________cansada. 

b) Essa situação já me deixou ____________ confusa. 

c) Vamos usar apenas ______________ quadra para jogar. 

 



Questão 14:  Complete com mal | mau 

a) Ela ficou muito _____________ depois desta triste notícia. 

b) Não dê _________________exemplo para o seu filho. 

c) Por favor, não fique de _________________ comigo. 

 

Questão 15: Identifique os pronomes nas frases e classifique (pessoal, possessivo, 

demonstrativo, etc.) 

a) Você não conhece a fome. ________________________________ 

b) Quero me aperfeiçoar para poder 

competir._______________________________ 

c) Aquele é o melhor jogador do 

clube.__________________________________ 

d) Não preciso de ninguém mais aqui. 

____________________________________ 

e) Minha mãe ficou em casa 

trabalhando.___________________________________ 

f) O rapaz cujo livro fez sucesso não foi 

convidado.______________________________ 

g) Ela vai participar da reunião. _______________________________ 

 

BOM TRABALHO E FIQUE EM CASA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


