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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 
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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:  

 

At The park        

 

   Right now I am looking at a picture of Darla. She is not at home in the picture. She is 

at the park. She is sitting on a bench. She is eating her lunch. Some boys and girls are   

running on a patch in the park. A squirrel is sitting on the ground in front of Darla. The  

squirrel is eating a nut. Darla is watching the squirrel. She always watches squirrels 

when  she eats her lunch in the park. Some ducks are swimming in the pond in the 

picture, and   some birds are flying in the sky. A policeman is riding a horse. He rides a 

horse in the park every day. Near Darla, a family is having a picnic. They go on a picnic 

every week. 

 https://brainly.lat/tarea/2700146  

 

 

 

Questão 1: .De acordo com o texto, onde Darla está localizada na foto? 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 

https://brainly.lat/tarea/2700146


___________________________________________________________________ 

 

 

 

Questão 2: O que Darla faz nesse local? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Questão 3: .Quais ações o esquilo pratica na foto? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Questão 4: Qual é a ação dos pássaros retratada na foto? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Questão 5: Descreva as ações dos patos na imagem. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Questão 6:  Quem está andando a cavalo na imagem e, com qual frequência ele pratica 

essa ação? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Questão 7: .Quem são as pessoas perto de Darla na imagem? 

___________________________________________________________________ 

 

 

Questão 8: .Qual ação essas pessoas estão praticando?  

 

___________________________________________________________________ 

 

Questão 9: .Com que frequência essas pessoas praticam essa ação? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Questão 10: Agora desenhe no espaço abaixo, a imagem que está descrita no texto. 

www.acessaber.com.br 

 

Texto 11: Leia as questões e responda:     

http://www.acessaber.com.br/


 

Questão 12: .Responda em português: “ O que Chico Bento pede ao pai?”   Qual a 

justificativa para seu pedido ?    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 13: Indique quais advérbios de frequência que aparecem na tirinha:   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 14: Retire do  texto 1 verbo: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Questão 15: Qual o significado da palavra “son” em português: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

GOOD LUCK !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


