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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!







1-Não compartilhar __________

como talheres e copos.

2 - sempre as mãos com água  e

sabão.

3.Evitar contato __________com  

outras pessoas.

4-Usar em gel 70%.

5- Quando tossir e espirrar, cobrir boca e  

nariz com o , não com as mãos.

6-. Manter os ambientes bem

_________.

7. A transmissão do coronavírus acontece, 
também, por meio de _________________

Como você é criativo faça  complete  a atividade  
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Prezado/a estudante do 5º ano, viemos trazer para você  um pouco de 

informação nesse período fora daescola.

Você já ouviu falar em epidemia e em pandemia?...

Epidemia é uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região  e pode se 

espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões.

Pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um  ou mais continentes 

ou por todo o mundo.

Estamos atravessando uma pandemia de coronavírus.

www.infoescola.com.cdr.ampprojet.org Coronavírus: Veja os riscos do álcool em gel feito em casa

O alerta da pandemia de coronavírus causou uma escassez de álcool em gel. Em muitos países, as

prateleiras das farmácias e de redes de supermercados onde antes estavam esses produtos ficaram vazias.

E, quando são encontrados, muitas vezes estão com preço mais alto que o normal. Esse cenário levou à

circulação na internet de um grande número de "receitas" caseiras desses produtos.

A ideia pode dar uma sensação de tranquilidade: se você não encontrar desinfetante para as mãos

na loja, pode fazer o seu em casa. Mas é possível produzir um álcool em gel eficaz em sua casa ou pode

ser perigoso?

"O principal perigo é seguirmos uma receita com eficácia duvidosa", disse à BBC o dermatologista

Antonio Clemente Ruíz de Almirón. "Estamos confiando na internet e existe muito engano, receitas caseiras

que não têm eficácia comprovada.”

Devido à escassez de álcool em gel e produtos necessários para produzi-lo, o que está surgindo

agora são produtos com menor concentração de álcool ou fórmulas que não são eficazes. Para Ruíz de

Almirón, a melhor maneira de se proteger contra o coronavírus é lavar as mãos com água e sabão com

frequência, por pelo menos 20 segundos. O uso de álcool em gel, diz ele, só deve ser uma opção quando

sabão e água não estiverem disponíveis.

http://www.infoescola.com.cdr.ampprojet.org/
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1.Qual é o tema dos texto?

2.Qual a sua finalidade?

3.A quem se dirige?

4.O que levou à falta de álcool em gel em farmácias e supermercados?

5. Por que é perigoso fazer em casa o álcool emgel?

6.Qual o efeito de sentido das aspas em "O principal perigo é seguirmos uma receita com eficácia  

duvidosa."?

7.Qual é a melhor maneira de se proteger contra o coronavírus?

8.Quando se deve usar o álcool em gel?



AGORA,

É COM VOCÊ

.

Faça  um texto informativo passo a passo de como 
lavar as mãos corretamente. 
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1. Em 14 de março, casos confirmados de coronavírus vão a 154 mil no mundo  Considerando o 

número 154 000, determine

a)a decomposição em diferentes ordens .

b)o algarismo de maior valor absoluto .

c)o algarismo de menor valor relativo sem ser zero: .

d)o valor relativo do algarismo de maior valor absoluto: .

2. Bruno comprou na farmácia 3 frascos de álcool gel e 5 máscaras. Veja os preçosde  cada um:

R$ 12,00R$ 17,00

a) Quanto Bruno gastou com álcool gel

b) Quanto ele gastou com as máscaras

c) Quanto Bruno gastou ao todo

d) Sabendo que ele pagou com 3 notas de R$ 50,00, quanto recebeu de troco

5. Denis resolveu fazer 543 máscaras de proteção para vender. Vendeu 125 no fim de 

semana e 89 durante a semana. Quantas máscaras restaram

Faça as atividades no caderno assim fica tudo registrado 
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Os vírus são pequenos, estão em todos os

lugares. Por suas características, só

conseguem sobreviver quando invadem as

células de nosso corpo.

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.

´

Complete os espaços com as informações

abaixo.

Responda a  atividade oralmente e em seguida registre no 
caderno 

1 Nome do vírus..........

2 Precisa estar ventilado........

3 Usar o braço para proteger quando...

4 Medida de prevenção nos ambientes é estar...
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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?

Você sabe a maneira correta de lavar as  
mãos 

A forma correta de tossir ou espirrar, é utilizando um lenço de papel para tapara  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.

Você  sabe o que acontece quando 
tossimos e não lavamos as mãos ? E   o 
que acontece quando espirramos ?
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Cada povo possui a sua CULTURA, ou seja, sua forma própria de ver  e viver no mundo. 

No entanto, alguns VALORES são UNIVERSAIS.  Os chamados VALORES UNIVERSAIS 

são os alicerces para a  convivência entre cidadãos de todo o mundo. Eles foram 

definidos em  um famoso documento:  a DeclaraçãoUniversal dos

Direitos  Humanos (DUDH), em 10 de dezembro de 1948.

Os VALORES UNIVERSAIS têm como objetivo principal nos ajudar a construir uma

cultura de paz na sociedade. Foram pensados para mostrar a cada um de nós a

melhor maneira de agir para uma boa convivência entre as pessoas.

simplicidade

Quais os VALORES que você considera  representados 

nessa imagem? Por quê?
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Faça um registro no caderno  da 
importância dos valores 

universais para as pessoas 



Atividades 1

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

B- Escreva os sintomas do corona vírus em ordem alfabética.

Atividade 2

1- Você o que significa Pandemia ! Hora de pesquisar.

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

EM SEU CADERNO



Atividade 3

Trabalhando a matemática

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 vírus para ______________

6 pessoas    transmite vírus para _________________

8 pessoas    transmite vírus para ________________

9 pessoas    transmite vírus para ________________
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Como sabemos que as pessoas são diferentes, possuem  habilidades especiais, 

ideias próprias e características  distintas, pinte, no labirinto, os caminhos que 

indicam  como devemos agir “XÔ, CORONAVÍRUS!”.
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Vamos fazer o 
labirinto no  caderno 
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Pergunte e escreva, no dado ao lado, VALORES que nossos

familiares praticam no dia a dia.

Forme um grupo com seus parentes para brincar: cada vez

que você lançar o dado, vai

aparecer um dos VALORES. Cada participante deverá contar

uma história que conheça e que envolva esse VALOR.

http://office.microsoft.com/



http://office.microsoft.com/


Sugestões  de Brincadeiras – Para fazer em Família 

Estope 

Jogo da Velha 

Mímica 

Desafio do Pim

Forca  ( Palavras) 

Soletrando 

Fui à feira e comprei..

Fui viajar e levei 

Qual é a música 

Quem continua a história 

Agora é 
hora  da  
diversão



Vamos apreender mais – Youtube

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
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Fique  em casa , se cuida e não deixe 
de fazer suas atividades  !! Que logo, 

logo tudo volta ao   normal 



MATERIAL PEDAGÓGICO – 5º  Ano 
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