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A Secretaria Municipal de Educação sugere a organização um material com objetivo de permitir que nossas crianças possam

falar seus pensamentos, sentimentos, ideias e atitudes, mesmo neste momento em precisam estar em casa em virtude da pandemia ocasionada

pelo COVID – 19. Acreditamos na eficácia, criatividade, solidariedade e compreensão de nossas crianças mesmo diante de situações tão

complexas. Podemos criar uma relação com a participação de adultos em que todos podem aprender e ensinar em situações adversas.

A proposta é que a criança e as pessoas que estão com elas durante esse período de isolamento social, criem vídeos onde

possam falar de seus medos, receios, dúvidas, suas ações de prevenção e seus saberes sobre o coronavírus. Essa interação de confiança e

amizade se fortalecem a formação de sujeitos críticos, conscientes e atuantes no mundo em que vivemos. Sugestões de atividades e interações

entre familiares e nossas crianças serão encaminhadas semanalmente, na perspectiva de mantê-las atuantes no processo pedagógico, que é

importantíssimo para o seu desenvolvimento e aprendizagens.

A ideia é as crianças registrem suas opiniões, ideias, brincadeiras e conversas em vídeos que será uma ferramenta para a

aprendizagem, além de coloca- la nesse tempo histórico vivido por todos nós. Aproveitem para criar, use objetos de casa, luzes, sombras,

tecidos, fantasias para tornar este momento mais divertido e acolhedor. O vídeo produzido devem ser enviado para as Instituições Escolar da

criança. O objetivo é construir um acervo de vídeos que serão socializados em nossos diferentes canais de comunicação.

Equipe da Secretaria Municipal de Educação.

Prezados Pais e Responsáveis 



Esse momento diferente que estamos vivendo de isolamento social por causa

do coronavírus, para evitarmos a transmissão da doença, que se propaga pelas

vias respiratórias, boca, nariz e olhos e através das mãos.... Por isso, devemos

mantê-las limpas, lavar com sabão e água, usar álcool gel, evitando assim nos

contaminarmos e aos outros.

A necessidade de ficarmos em casa é para evitarmos esse contato físico com as

pessoas, mais isso não nos impede de nos relacionarmos com nossos amigos e

parentes pelas redes sociais. Por isso vamos aproveitar os meios tecnológicos

para ver, conteúdos que tragam conhecimento e informações, para quando

voltarmos às aulas, estarmos bem informados sobre os acontecimentos.

Por favor, fiquem em casa e em logo estaremos de volta em nossas escolas ok?

Olá queridos alunos!



OLÁ ! Eu como 
Você estou 

muito curiosa 
para saber tudo 
sobre esse vírus 

que anda 
mudando nossa 

rotina 

Vamos juntos 
pesquisar .. E ver 
quais são as dicas 
para nós cuidar .....
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Você sabe o que é o  Coronavírus e 

como se  proteger? Que tal  

conversarmos sobre esse  

assunto?

Trata-se de um novo vírus, de transmissão respiratória, como tantos outros que circulam entre nós.

Pode-se dizer que não há vacina e que por isso é importante a prevenção.

O coronavírus é uma doença respiratória e, para evitá-la, é

preciso tomar os mesmos cuidados que deveríamos adotar

com a gripe, por exemplo. Não há motivo para pânico

quando os cuidados de higiene são adotados.

Então, fique atento aos  cuidados 

que você e sua  família precisam

ter.



5



Responda oralmente!

Essas são as formas de nos protegermos. Vamos ver se você compreendeu   

e se está apto  a entrar na luta pela prevenção? Marque PODE ou NÃO PODE 
para as ações:

a Tocar os olhos, nariz e boca com as mãos.

b Não compartilhar objetos de uso pessoal.

c. Ficar em ambientes com muitas pessoas juntas.
d. Ficar em casa até melhorar.

PODE. NÃO PODE.

PODE. NÃO PODE.

PODE. NÃO PODE.

NÃO PODE.

Vamos 
continuar 

nossa 
pesquisa 
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. 2- Quando uma das dicas diz “evite aglomeração e mantenha os ambientes ventilados”, as  

palavras em destaque possuem qual sentido? O que isso quer dizer?

3. O texto “Como posso me proteger” aconselha que não se toque nos olhos, nariz e boca

com as mãos, mas se tocar deve ;

a. lavar somente talheres, toalhas, pratos e copos.

b. lavar as mãos com água e sabão.

c. ficar em casa até melhorar.

d. evitar contato físico.

4. Agora que você já conhece sobre o novo Coronavírus, escreva no caderno um pouco sobre

o que você e sua família tem feito para se proteger. Explique se estão conseguindo, se existe

alguma dificuldade e por qual motivo.



Não é um vírus novo, o primeiro registro

que se tem da infecção em humanos, foi

em meados dos anos sessenta. Cientistas

acreditam que uma Alpaca, um mamífero da

América do Sul que parece com uma

Ilhama, transmitiu o Coronavírus 229E.

Desde então, outros casos esporádicos da

infecção passaram a ser registrados.
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Agora que você já tem essas informações sobre a

transmissão do vírus e os principais sintomas, reúna a sua

família e conversem sobre como podem, juntos, contribuir

para que passe bem rápido essa epidemia.
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1. Para quem o texto foi escrito?

2. Qual é o assunto do texto?

3. Por quais meios a transmissão do vírus acontece de uma pessoa para outra ou por

contato próximo?

4. No trecho “Geralmente é uma doença leve e moderada”, a palavra em destaque se

refere

à febre.

à tosse.

ao espirro.

ao Coronavírus.



Pense em como você poderia contar para um amigo ou

amiga, por meio de uma carta, sobre o Coronavírus e de

como esse vírus tem modificado a sua vida e de sua

família. Lembre-se de relatar para ele ou ela os cuidados

que você está tomando.
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1. Sabemos dos cuidados que devemos ter. Mas, é muito importante ficar atento aos

sintomas. Vamos encontrá-los no caça-palavras abaixo?

Responda oralmente: Quantas letras tem a palavra espirro.   
E Quantos Fonema  



10



Aproveite essas dicas de como lavar as mãos corretamente e

explique para a sua família que esse simples hábito deixará

todos vocês seguros.
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1. João e Maria lavam sempre as mãos para se proteger do coronavírus. João  

lavou ontem 20 vezes as mãos e Maria 12 vezes.

Quantas vezes João lavou as mãos a mais que Maria

2. O Brasil registrou até 16 de março 234 casos de coronavírus.

a)Decomponha 234 nas diferentes ordens:

b)O algarismo de maior valor relativo é .

c)O valor relativo do algarismo 3 é .

d)O algarismo de maior valor absoluto é .

3. Enquanto estavam em casa Pedro e Júlia fizeram algumas contas para exercitar.  

Vamos ajudá-los

5  3 7 4

+ 1  6 2 5

7  6 7 6

+ 1  6 2 5

9  7 6 5

− 1  6 2 5

6  7 2 3

− 1  6 2 5

Resolva as 
atividades 
no caderno 



4-Um mercado possuía em seu estoque 450 garrafinhas de álcool gel. Comprou  

178 garrafinhas a mais. Com quantas garrafinhas de álcool gel o mercado ficou  

após a compra se ainda não vendeu nenhuma delas

5. Luana comprou um frasco de álcool gel por 17 reais e uma máscara por

12  reais. Ela pagou com uma nota de 50 reais.

a)Quanto ela gastou ao todo se não comprou mais nada

b)Quanto ela recebeu de troco
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O coronavírus é um vírus que causa sintomas

respiratórios, como febre, tosse, falta de ar. Pode causar

sintomas leves, como um resfriado comum até quadros

mais graves, como a pneumonia.

Você já esteve gripado? O que você sentiu?

CORONAVIRUS

Não há opções de remédios para combatê-los, apenas para aliviar os sintomas.

Portanto, principalmente no caso dos vírus, o importante é prevenir.

Cubra o nariz e  boca 

ao espirrar  ou tossir.

Evite aglomeraçõesse  

estiver doente.
Mantenha os ambientes  bem

ventilados.

Não compartilhe objetos  

pessoais.

Elabore um cartaz com os cuidados de higiene  para evitar que 

o coronavirus se espalhe no  ambiente.

Pergunte junto à sua família que hábitos precisarão  ter para evitar 

contágios. Faça um cartaz bem  caprichado!!!
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O que são vírus?

Os vírus são seres vivos que não conseguimos enxergar só com nossos olhos. Por

este motivo é que precisamos cuidar muito de nossa higiene. Você consegue imaginar o

que acontece quando espirramos?

A forma correta de tossir ou espirrar, é utilizando um lenço de papel para tapar a  

boca e em seguida descartar esse lenço de papel.

E quando não temos lenço de papel, o que fazemos?  Veja a 

dica a seguir:

Coloque sua boca na parte interna do seu braço,

como a figura indica. Dessa forma, sua mão não será

contaminada.
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Vamos ajudar Paula  e 

Mauro a vencerem  esse

desafio?

Utilize um dado. Convide seu irmão ou irmã ou um parente,

faça a trilha e aproveite para refletir como poderemos ajudar as

crianças a vencer o desafio da prevenção ao Coronavírus.

Dica : Monte seu jogo em uma folha em branco
Use a criatividade   



AGORA VOCÊ JÁ SABE SE CUIDAR !
FIQUE EM CASA SE PROTEJA . Acesse  os 

Liks e se 
divirta 

Leia com atenção

https://www.youtube.com/watch?v=SesdKLnm57Q

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3gAQ7E4vc

https://www.youtube.com/watch?v=J1wCa7OjI5g

https://www.youtube.com/watch?v=SesdKLnm57Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ff3gAQ7E4vc
https://www.youtube.com/watch?v=J1wCa7OjI5g


1-Fernando esta repondo o álcool  das prateleiras. Ele tem 1000 
vidros de álcool e  10 prateleiras para repor. Quantos vidro de Álcool 
vai em cada prateleira ?

2-João produz máscaras para distribuir à população de sua cidade , 
vamos ajudar joão a contar quantas máscaras ele produziu ?

A) 1000 + 300 + 20 = 

B) Vamos escrever isso por extenso ?

Resolva as atividades no caderno 



3-Desenhe e escreva quais são as ações que você deve fazer para se
previr contra o corona vírus.

4- Você sabe o que significa Pandemia ? Hora de pesquisar ! 

5- Pergunte para um Adulto o que é Isolamento
Social.



1 pessoa  transmite  vírus para  2 pessoas 

2 pessoas  transmite  vírus para _____________

3 pessoas   transmite vírus  para _____________

4 pessoas    transmite vírus para ______________

5 pessoas    transmite virus para ______________

6 pessoas    transmite vírus para _________________

8 pessoas    transmite vírus para _________________

9 pessoas    transmite vírus para ________________

6-Trabalhando a matemática.



VAMOS TER CALMA!  LOGO ,  LOGO TUDO ISSO VAI PASSAR! 
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