
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO  

FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 



 

 

 

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

Prefeito 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Bruno Correia 

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 
 

 Alciléia Sant’anna, Alene Nunes, Alexsandra R. A. de Souza, Anézia Felismino, 

Bárbara Cristina de J. Faria, Bárbara Lima, Carmelita Camara, Cássia Maria Neves, 

Catarina José Baptista, Cely Cristina de A. Affonso, Cláudia Pereira da Silva, Cristiane 

Gomes da Silva, Cristiane Xavier Valentim, Ednaldo Nunes, Edna Regina Alves 

Georgia Cristina Pereira, Giovana Gomes, Ieda Vieira, Jeane V. de Almeida, Josiane 

Aparecida F. dos Santos, Lidiane Borges, Maria de Fátima Fernandes, Maria Ester 

Belmiro, Mariângela Silva, Marlene Fontes, Miriam Duarte, Nelma de Oliveira 

Queiroz,  Patrícia da Rocha Barbosa Correia, Patrícia Pardinho, Rafael Adão, Regina 

Tobias Zago, Rosana Daniel Fernandes, Roseane Paiva, Rosinéia Padilha , Samira 

Carvalho,  Sheyla Maciel, , Sueli Maria , Tamiris Regina Ferreira, Tatiane Fonseca 

Alecyr, Vanessa de Silva Lima.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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!  

Vamos dar continuidade às atividades on line! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal 

de Educação, disponibiliza mais um material para o acompanhamento da aprendizagem 

à distância, que está seno realizado em parceria entre o Estado e a família, como aponta 

nossa Constituição Federal de 1988,artigo 205: "A educação, direito de todos 

edeverdoEstadoe 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 virtual. Já utilizamos no nosso dia-a-dia a comunicação virtual, por meio de 

tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar até 

nossos alunos a informação necessária para auxiliá-los em sua aprendizagem. Para que 

essa ação dê certo contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em 

construção desse processo, sua observação e críticas nos fará 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! 

Como fizemos da primeira vez, as demais atividadesestão disponibilizadasneste 

material, que pode  ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

 

 As atividades precisam de apoio da família para serem desenvolvidas. 

Demonstre seu interesse e  estimule a criança a realizar as tarefas.  

 

 Quando possível, será importante ter um local fixo e também um horário para a 

realização das mesmas. Não é necessário cansar a criança, 2(duas) horas por dia 

será o suficiente. 

 

 Separe tempo também para brincadeiras, leituras e jogos! 

 



 As crianças nessa faixa de idade (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) escrevem 

em caixa alta (letra maiúscula). Isso é normal!Vamos lembrar que as 

informações ao nosso redor estão escritascom a chamada letra bastão. Quando 

olhamos ao nosso redor para verificar que as propagandas são veículadas com a 

letra bastão emoutdoors, natelevisão, na internet, em nomes dos produtos nos 

supermercados, entre outros. Não se preocupe, pois a criança será levada a essa 

construção da escrita manuscrita ( letra de mão) quando chegar o tempo certo. 

 

 Precisamos também que você separe um tempo para ler em voz alta com a 

criança, o exemplo é muito importante, reveze com ela, cada um lê um dia, 

textos variados, um livro, gibis,etc. 

 

 Você pode 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 

 
 

 

 

 

 

Áreas do Conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia 

 

Dia 10 de maio será o dia das mães e no dia 15 de maio comemora-se o dia da 

família. Cada família é única e devemos respeitar todas elas em suas diferenças e 

semelhanças. 

Abaixo temos uma família muito diferente, onde o vilão Gru adota três meninas 

órfãs e seus planos mudam bastante ao longo do filme. 

https://br.pinterest.com/pin/21744010686319244/ 

 

Através do texto e da ilustração do filme acima, responda algumas questões: 

 

ESCOLA: _______________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) :_________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________ 

TURNO: __________________________TURMA: _____________________________________ 

 

https://br.pinterest.com/pin/21744010686319244/


1- O texto acima não conta o filme todo, só dá uma noção do que o filme trata, sem 

contar o final. Esse tipo de texto é chamado de SINOPSE.  

Baseado neste texto, marque (X) onde a afirmação for verdadeira: 

(   ) Os mínions são o exército de Gru. 

(   ) A casa de Gru é bem colorida com um lindo jardim. 

(...) Ele não possui um raio encolhedor. 

(   ) As órfãs já moravam com ele. 

 

2- Tudo que conhecemos recebe um nome, essas palavras são chamados de 

SUBSTANTIVOS. Elas podem ser femininas ou masculinas. Encontre no texto: 

Dois substantivos femininos:  

Dois substantivos masculinos:  

3- Gru deveria ser o vilão da história, mas acaba se tornando uma pessoa diferente 

ao longo da trama. Você acredita que as pessoas podem mudar por amor ou por 

necessidade? Converse com sua família, ouça, analise e tire suas conclusões. 

Produza um pequeno texto com a opinião que você formou. Lembre-se que você 

está em desenvolvimento e pode mudar sua opinião ao longo da vida. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4- Roda de leitura: 

https://drive.google.com/drive/folders/134XjAY4D-izT4A2ZcVDm72QAvMUJk7HJ 

A VACA QUE BOTOU UM OVO, Andy Cutbill e Russel Ayto (ilustrador). Ed. 

Saraiva, 2013 

5- Responda o que você pensa sobre o assunto: 

Todas as mães são iguais?  

______________________________________________________________________ 

O que podemos aprender com a atitude da vaca na última página?  

______________________________________________________________________ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/134XjAY4D-izT4A2ZcVDm72QAvMUJk7HJ


6- Leia a letra da canção “Dias Melhores”, da Banda Jota Quest: 

 

 

DIAS MELHORES            

 

Vivemos esperando 

Dias melhores 

Dias de paz, dias a mais 

Dias que não deixaremos 

Para trás 

Oh! Oh! Oh! Oh! 

 

Vivemos esperando 

O dia em que 

Seremos melhores  

Melhores no amor 

Melhores na dor 

Melhores em tudo 

Oh! Oh! Oh! 

 

Vivemos esperando 

O dia em que seremos 

Para sempre 

Vivemos esperando 

Oh! Oh! Oh! 

Dias melhores pra sempre 

Dias melhores pra sempre  

 

Composição: Rogério Flausino 
 
 

a)A música tem um trecho que diz: “Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias 

a mais, dias que não deixaremos para trás”. Considerando o momento de pandemia que 

estamos vivendo, descreva estes dias melhores que estamos esperando. Como eles 

serão? 

 

 

 

b)A música tem um trecho que diz: “Vivemos esperando o dia em que seremos 

melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo”. Você acha que é 

preciso esperar para ser uma pessoa melhor na vida? Por que?  

 

 

 

  

c)O que podemos fazer agora para tornar os nossos dias melhores, apesar de tudo que  

vem acontecendo? 

 

 



Nesta quarentena os vizinhos  de  Milena aproveitaram para cuidar da casa. 

 

 

 

a) A CASA 1 gastou-se  4  galões de tinta. 

b) A CASA 2 gastou-se  20 metros de madeira . 

c) A CASA 3 gastou-se   50 telhas. 

d) A CASA 4  gastou-se   20 metros de grama. 

e) A CASA 5 gastou-se  100 tijolinhos novos. 

 

 

7- Quanto cada casa gastou  sabendo que: 

 

 

1- 1 galão de tinta custa  20 reais.   _______________________ 

2-  10 metros de madeira custam 240 reais.  _______________________ 

3- 1 telha  5 reais.     _______________________ 

4-  1 metro de grama custa 6 reais.   _______________________ 

5- 1 tijolinho custa 2 reais.    _______________________ 

6- Em qual casa gastou-se mais dinheiro?  _______________________ 

 

 

  

 1 

 2 

 4 

 3  5 



8- Observe o gráfico com o número de casos por faixa etária no inicio da pandemia 

no Município do Rio de Janeiro e responda as questões: 

 

 

 

a)De acordo com o gráfico, qual faixa etária apresentava o maior número de pacientes 

com o novo coronavírus?________________________________________________ 

b)De acordo com o gráfico, qual faixa etária apresentava o menor número de pacientes 

com o novo coronavírus?_________________________________________________ 

 

c) Devido ao enorme avanço no número de casos da covid-19 tanto no Rio de Janeiro 

quanto nos municípios da Baixada Fluminense, pesquise e  reproduza um gráfico mais 

atualizado apontando o número de casos confirmados  em São João de Meriti. Não 

esqueça de colocar a data. 

 

 

 

 

 

 

 

Dt 

26/03/2020  



9- Observe a tabela e responda as questões: 

 

a) De acordo com a tabela qual número de casos na cidade do Rio de Janeiro?  

___________________________________________________________________ 

b) De acordo com a tabela qual número de casos na cidade de São Paulo? 

___________________________________________________________________ 

c) De acordo com a tabela qual o total de casos confirmados no Brasil? 

___________________________________________________________________ 

 

As Relações Familiares em Tempo de Isolamento – Pandemia Covid-19. 

 

 

 

Disponível em:http://www.hondatar.com.br/direito-de-familia-covid-19-x-regime-de-visitas/ 

E então? Estamos aí em regime de isolamento social por conta dos efeitos do 

Coronavírus . As famílias que praticamente não se encontravam no dia a dia, em razão 

das várias atividades de cada um, passaram a ficar juntas por semanas inteiras.  De 

repente, alguns membros dessa família se dão conta de que a criança  se tornou 

adolescente, os cabelos dos mais velhos receberam um algum toque de prata e ao lado 

dos olhos  surgiram pequenas rugas. Muitas dessas pessoas, passavam umas pelas outras 

http://www.hondatar.com.br/direito-de-familia-covid-19-x-regime-de-visitas/


como se estivessem em um corredor qualquer e sequer se davam conta do que poderia 

estar acontecendo ali. Quando eventualmente estavam todos em casa, o computador, o 

celular e a tv roubavam a atenção e cada um continuava no seu universo de 

isolamento. 

Infelizmente, com a determinação externa de um isolamento preventivo para 

garantir a vida, é que cada um, como se tivesse recebido um solavanco, percebeu a 

presença e a ausência de pessoas da sua vida. 

Se de um lado essa é uma situação capaz de trazer volta o relacionamento 

familiar há muito esquecido, de outro é também um momento em que as diferenças se 

destacam. Surgem discussões, muitas delas fruto do estresse enfrentado por quem não 

estava mais acostumado a ficar junto e outras  situações anteriores , apenas  

potencializadas.  Todos devem dar sua contribuição  para manutenção de um ambiente 

limpo, saudável e capaz de propiciar o estudo, o teletrabalho, o entretenimento de cada 

um. Além disso, as questões devem  ser tratadas com diálogo, tolerância e muito 

respeito. 

Fonte :https://blogs.uai.com.br/direitosimplesassim/2020/04/03/as-relacoes-familiares-em-tempo-de-isolamento-pandemia-covid-

19/. (adaptado). Acesso em: 25/04/2020. 

 TEXTO 2:  

 

A FAMÍLIA 

A família é o berço, 

Que nos acolhe ao nascer, 

Nos dá força e energia, 

Nos abriga e faz Crescer. 

 

A família é o lar, 

Onde voltamos cada dia, 

Que nos anima e protege, 

Na tristeza e na alegria. 

 

A família é o abraço, 

Que aperta contra o peito, 

Quando tudo corre mal, 

Ou parece ter defeito. 

 

Há famílias bem diferentes, 

Em Gênero, número ou cor, 

O que importa é a união, 

O importante é o Amor! 

 

                     Maria do Rosário Macedo, 2014. 

Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/0e/88/e8/0e88e8b2ef9d263902d37f6002cf3d00.jpg.  

 

https://blogs.uai.com.br/direitosimplesassim/2020/04/03/as-relacoes-familiares-em-tempo-de-isolamento-pandemia-covid-19/
https://blogs.uai.com.br/direitosimplesassim/2020/04/03/as-relacoes-familiares-em-tempo-de-isolamento-pandemia-covid-19/
https://i.pinimg.com/originals/0e/88/e8/0e88e8b2ef9d263902d37f6002cf3d00.jpg


CONVERSANDO SOBRE O TEXTO... 

 

10-  Marque a resposta correta: 

a) Os textos 1 e 2 apresentam quais gêneros textuais respectivamente? 

 

(     ) Poema e Fábula             (     ) Cardápio e Propaganda 

 

(     )Notícia e Poema     (     ) Piada e Cartum 

 

b) Quantos versos e estrofes tem o poema? ____________________________________ 

 

c) Relacione as palavras da esquerda ao seu significado, use um dicionário. 

( 1 )   isolamento             (    ) sacudidela ou abalamento brusco; tranco, abanão, safanão. 

( 2 )   preventivo             (    ) trabalho à distância. 

( 3 )   solavanco              (    ) que previne. 

( 4 )   teletrabalho           (    ) estado da pessoa que vive isolada. 

 

d) Retire do texto 2 uma palavra: 

 com encontro vocálico: _______________________________________ 

 

 com dígrafo: _______________________________________________ 

 

 com encontros consonantais: ___________________________________ 

 

  Oxítona acentuada: __________________________________________ 

 

 proparoxítonas: _____________________________________________ 

 

 paroxítona: ________________________________________________ 

 

 

 



O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado anualmente em 

1º de maio em diversos países do mundo. Você já imaginou quantos trabalhadores 

encontramos durante esse momento de Pandemia? E já reparou que as atividades dessas 

pessoas são essenciais para nossas vidas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/extra/2020-03-23/ 

11- Relacione as profissões as suas atividades e após faça um belo desenho em 

homenagem a sua profissão preferida. 

 

( 1  ) Médico                ( 2 ) Lixeiro                   ( 3 ) Bombeiro     

   ( 4 ) policial              ( 5 ) Infectologista                                                                                                                          

(   )  especialista no diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes 

acometidos por doenças infecciosas, parasitárias, causadas por vírus, bactérias, fungos, 

protozoários ou outros microrganismos. 

 
(   ) identifica a enfermidade e passa a medicação 

(   ) Salva vidas em perigo, apaga incêndios...  

(   ) Limpa e recolhe lixos 

(   ) têm a finalidade constitucional de preservar a ordem pública, de proteger pessoas e 

o patrimônio, e realizar a investigação e repressão dos crimes, além do controle da 

violência. 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/extra/2020-03-23/


OPERAÇÃO ASSEPSIA TEM INÍCIO EM SÃO JOÃO DE MERITI. 

 
 

 

 

 

Agentes da Vigilância Sanitária já percorrem ruas do centro pulverizando 

substâncias químicas nas principais vias do bairro. Um dos locais onde os funcionários 

já limparam foi a Rua da Matriz, uma das mais conhecidas da cidade, onde fica a 

tradicional Igreja da Matriz, ponto de grande circulação de pessoas.  

Sabe-se que a igreja Matriz de São João Batista, localizada na Praça Getúlio 

Vargas, bem no Centro de São João de Meriti, é o principal cartão postal da cidade. 

Erguida por volta de 1875, sua construção foi iniciada com a doação de 30 contos de 

réis (moeda da época) e da pia batismal doada pela princesa Isabel, além da colaboração 

de famílias tradicionais da cidade. 

 

Fonte:https://www.tupi.fm/baixada/operacao-assepsia-tem-inicio-em-sao-joao-de-meriti/e  

https://extra.globo.com/noticias/rio/baixada-fluminense/erguida-em-1875-com-ajuda-da-princesa-isabel-igreja-de-

sao-joao-de-meriti-ainda-mantem-sua-imponencia-5742765.html (adaptado) 

 

12- Observe as imagens acima e faça o que se pede: 

 

a) Escreva na tabela abaixo o nome de 2 (dois) sólidos geométricos que encontramos 

nas imagens. 

IMAGEM 1 IMAGEM 2 

1- 1- 

2- 2- 

 

IMAGEM 1 IMAGEM 2 

https://www.tupi.fm/baixada/operacao-assepsia-tem-inicio-em-sao-joao-de-meriti/
https://extra.globo.com/noticias/rio/baixada-fluminense/erguida-em-1875-com-ajuda-da-princesa-isabel-igreja-de-sao-joao-de-meriti-ainda-mantem-sua-imponencia-5742765.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/baixada-fluminense/erguida-em-1875-com-ajuda-da-princesa-isabel-igreja-de-sao-joao-de-meriti-ainda-mantem-sua-imponencia-5742765.html


b) Pinte as figuras geométricas que visualizamos nas imagens 1 e 2 e complete com o 

que se pede: 

 

 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/20336635800615493/ 

 Um           tem___________lados. 

 Um           tem___________lados. 

 Um           tem___________lados. 

 Um           tem___________lados. 

 Um             é o único que ________ possuí lados, pois é uma circunferência. 

   

 

 

13- Agora identifique na sua casa 4 (quatro) sólidos geométricos e nomeie-os aqui, 

como no exemplo:  

 

 

  PORTA      retângulo 

 

______________________________  _____________________________ 

______________________________  _____________________________ 

______________________________  _____________________________ 

______________________________  _____________________________ 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/20336635800615493/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de auxiliar no enfrentamento à epidemia da Covid-19 no país, 

um grupo de médicos, pesquisadores e cientistas desenvolveu um aplicativo que pode 

não só ajudar no acompanhamento da propagação da doença como auxiliar, num 

segundo momento, no afrouxamento do isolamento social. Com o recurso da 

inteligência artificial, a plataforma Dados do Bem – já disponível para Android e IOS – 

tem condições de identificar os locais de maior incidência da transmissão do 

coronavírus e acompanhar a evolução da imunidade da população. O monitoramento 

começa a partir desta segunda, 20, pelo Rio de Janeiro, segundo estado com o maior 

número de infectados, e os dados serão usados para auxiliar o governo na elaboração de 

estratégias. 

 

O texto acima comprova o quanto o telefone evoluiu ao longo da História. Hoje, 

temos esta importante tecnologia a nosso favor, especialmente no momento atual pelo 

qual estamos passando.  Mas até o telefone se tornar o que ele é hoje, foi necessário 

tempo e transformações.  

14- Considerando isto, faça uma breve pesquisa sobre o surgimento do telefone e 

sua evolução: 

 
 

 

 

 



15- Observe  e pinte no mapa-múndi abaixo o continente onde foi registrado o primeiro 

caso de covid-19:  

  

Fonte: 

https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/para-alertar-sobre-coronavirus-turma-

da-monica-obriga-cascao-lavar-as-maos-rv1-1-24314812.html 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-

na-prevencao-contra-o-coronavirus 

https://guarulhosweb.com.br/noticia/408320/Aprenda+como+fazer+uma+m%C3%A1scara+de

+tecido+com+o+GuarulhosWeb;+Sa%C3%BAde+recomenda+o+uso 

https://suportegeografico77.blogspot.com/p/mapa-mundi-para-colorir.html 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/26/coronavirus-brasil-

mortes-casos-confirmados-26-abril.htm 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/26/covid-19-no-rio-afeta-os-mais-

jovens-na-faixa-entre-30-e-39-anos-diz-levantamento-da-prefeitura.ghtml 

https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/para-alertar-sobre-coronavirus-turma-da-monica-obriga-cascao-lavar-as-maos-rv1-1-24314812.html
https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/para-alertar-sobre-coronavirus-turma-da-monica-obriga-cascao-lavar-as-maos-rv1-1-24314812.html
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus
https://guarulhosweb.com.br/noticia/408320/Aprenda+como+fazer+uma+m%C3%A1scara+de+tecido+com+o+GuarulhosWeb;+Sa%C3%BAde+recomenda+o+uso
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