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ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DO ENSINO  
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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 
 

SUPERINTENDENCIA 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 
- Ana Maria Frontino de Almeida 

- Elizabeth Passos 
- Francine Vieira Ferreira 
- Karla Lima dos Santos 

- Valdina Victor de Barros 

 
 
 
 
 

 
 



 

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 usadoonline 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  
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O que é Cadeia Alimentar? 

Na cadeia alimentar os seres se relacionam de acordo com o ecossistema em que vivem e o seu tipo 

de alimentação. A cadeia alimentar é constituída por três fases, sendo elas: produtores, 

consumidores e decompositores.  

Todos as fases possuem relação entre si, sempre transferindo matéria e energia, ou seja, se houver 

qualquer mudança em uma das fases irá afetar toda a cadeia.  

A cadeia alimentar é exatamente a sequência em que um ser vivo serve de alimento para outro 

ser, como por exemplo quando o uma planta é comida pelo grilo, e o grilo serve de alimento para o 

sapo, e então ele alimenta a cobra, que assim serve de comida pelo gavião, que no final é 

decomposta por fungos e bactérias.  

Importante ressaltar que a união de várias cadeias alimentares recebe o nome de teia alimentar.  

Etapas da Cadeia Alimentar  

As etapas da cadeia alimentar são denominadas de níveis tróficos, sendo eles: 

 

 

 
 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 

https://beduka.com/blog/materias/biologia/o-que-e-cadeia-alimentar/
https://beduka.com/blog/materias/biologia/o-que-e-teia-alimentar/


 

 

 Primeiro nível trófico: produtores (plantas, bactérias do solo, etc); 

 Segundo nível trófico: consumidores primários (herbívoros são os principais representantes 

desse nível); 

 Terceiro nível trófico: consumidores secundários (carnívoros e predadores); 

 Último nível trófico: decompositores (sapróbios ou saprófagos, que são os fungos e bactérias). 

Os seres onívoros (aqueles animais que se alimentam de plantas e animais) participam do nível de 

consumidores primários e também dos consumidores secundários, alguns exemplos de animais 

onívoros são: tartaruga, urso panda, ser humano, barata, porco, carpa, raposa, porco-espinho, peixe 

piranha, etc. 

Os decompositores são o último nível trófico da cadeia alimentar, eles são responsáveis 

pela reciclagem da matéria orgânica, como dejetos e cadáveres. 

Veja um exemplo de cadeia alimentar: 

 

 

 
 

ATIVIDADES 

 

Dê acordo com o texto, desenvolva as questões abaixo: 

 

 
1- A posição ocupada pela vaca, na interação apresentada na tirinha, a caracteriza como: 

a) produtora. 



 

b) consumidora primária. 

c) consumidora secundária. 

d) consumidora terciária. 

e) decompositora. 

2  – Os personagens da figura estão representando situação hipotética de cadeia alimentar. 

 

A figura representa um exemplo de cadeia alimentar 

Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que 

conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, 

servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de: 

a) produtor e consumidor primário. 

b) consumidor primário e consumidor secundário. 

c) consumidor secundário e consumidor terciário. 

d) consumidor terciário e produtor. 

e) consumidor secundário e consumidor primário. 

3-Dê acordo com o texto, a cadeia alimentar apresenta três fases. Quais são essas fases? 

 



 

4– O que são seres onívoros? Cite um exemplo. 

5– Qual a função dos decompositores numa cadeia alimentar? 

6-Relacione as técnicas de conservação a seguir com as afirmações correspondentes: 

 

( A ) Refrigeração                   (      ) Provoca a desidratação do alimento. 

( B ) Pasteurização                  (      ) Diminui a velocidade de reprodução dos microrganismos. 

( C ) Salgamento                     (      ) Expõe o alimento à fumaça. 

( D ) Defumação                     (      ) Além de conservar os alimentos, são usados para dar sabor, 

                                                         cor e etc...                                                           

( E ) Uso de aditivos  químicos (      ) Submete o produto a altas temperaturas.  

    

7-Monte um cardápio de café da manhã, almoço e jantar destacando todos os nutrientes. 
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____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

8-Num delivery de comida, havia  à disposição dos fregueses um cardápio que permite a escolha de 

cada opção para compor o prato. 

 

   Opções                               Alimentos 

1 Arroz, batata frita, farofa, ovo frito e hambúrguer. 

2 Macarronada, linguiça frita e arroz. 

3 Salada de cenoura e beterraba, feijão, arroz e filé de frango. 

4 Hambúrguer, batata frita e coxinhas. 

5 Bife acebolado, linguiça frita, ovo frito e lentilha. 

6 Pizza, pastel, coxinha e empada. 

 

Lembrando que, por meio de nossas escolhas alimentares, melhoramos nossas defesas e nos 

protegemos das doenças, um cardápio com uma combinação adequada e balanceada de 

alimentos seria a opção ______________________________________________________ 

 

9-Marque as alternativas verdadeiras. 

 

(     ) Todas as células do nosso corpo são iguais. 

(     ) O tecido epitelial é constituído por um grupo de células. 

(     ) O sangue é um tipo de tecido conjuntivo. 

(     ) O pulmão faz parte do sistema circulatório. 

 

10-Nesse momento de isolamento social, algumas ações contribuem para que sua saúde mental 

esteja em dia. Descreva suas ações dando exemplos e explicações. 

 

 Lives de artistas- 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Conversas online com amigos e familiares- 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


