
EMEF  “CÉU AZUL”
6º ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Orientações:
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias.

LÍNGUA PORTUGUESA

HABILIDADES:
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 
(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua escrita. 

Realize a leitura da notícia abaixo:

2021 estará entre os seis anos mais quentes da história 
Apesar disso, o clima será mais fresco do que no ano passado

(  ) Aquilo que No fim de dezembro, o centro de meteorologia do governo do Reino Unido divulgou uma 
nota prevendo que 2021 será um dos seis anos mais quentes da história, com cerca de 1,03°C (grau 
Celsius) a mais do que os anos 1850-1900. Isso deve acontecer por influência das mudanças climáticas 
provocadas pelo homem com a poluição e o desmatamento. 

Por outro lado, o estudo também apontou que o ano será um pouco mais fresco do que 2020, que
bateu recordes de calor em janeiro. “É improvável que a temperatura global para 2021 seja a de um ano
recorde em razão  da  influência  atual  da  La  Niña,  mas  será  muito  mais  quente  do que outros  anos
anteriores que tiveram o fenômeno, como 2011 e 2000, por causa do aquecimento global”, disse Adam
Scaife, chefe de previsão do centro de meteorologia do Reino Unido, em entrevista à BBC. 

A La Niña é um fenômeno natural que ocorre quando ventos fortes empurram as águas quentes
da superfície do Oceano Pacífico próximas à América do Sul. Com isso,  águas que estão submersas (ou
seja, na parte de baixo, escondidas do sol) sobem à superfície e resfriam a atmosfera. [...] 

Fonte: JORNAL JOCA https://www.jornaljoca.com.br/2021-estara-entre-os-seis-anos-mais-quentes-da-
historia/

Após a leitura, responda as questões:
 1 . A palavra improvável significa:
(  ) Aquilo que se consegue provar. é esperado.
(  ) Aquilo que não se consegue provar.
(  ) Aquilo que é fácil.

https://www.jornaljoca.com.br/2021-estara-entre-os-seis-anos-mais-quentes-da-historia/
https://www.jornaljoca.com.br/2021-estara-entre-os-seis-anos-mais-quentes-da-historia/


2. Em qual parágrafo da notícia apresenta um resumo das informações que serão desenvolvidas no texto:
(  ) 1º parágrafo.
(  ) 2º parágrafo.
(  ) 3º parágrafo.
(  ) Nenhuma das opções.

 3 . Observe as palavras que foram grifadas no texto e as reescrevam em ordem alfabética:

 4 .De acordo com o texto qual o efeito do fenômeno La Niña?
(  ) Causa tempestades.
(  ) Resfria a atmosfera.
(  ) Diminui os ventos.
(  ) Empurram as águas frias do oceano. 

 5 . Leia o texto a seguir:

Terça feira

Não sei se já falei isso antes, mas eu sou SUPERBOM no videogame. Aposto que no mano a mano, 
eu venceria qualquer um da minha turma.

Infelizmente,  o  papai  não dá  muito  valor  as  minhas  abilidades.  Ele  está  sempre  no meu pé,
querendo que eu saia e faça alguma coisa “ativa”.

Então,  hoje,  depois  do jantar,  quando o meu pai  começou a me chatear  para  sair,  eu tentei
explicar como dá para praticar esportes como futebol e basquete com o videogame, sem ficar todo suado
e com calor.

Mas, como sempre, o papai não sacou a minha lógica.
Papai é um cara bem esperto em geral, mas quando se trata do senso comum, às vezes eu tenho

minhas dúvidas.
Tenho certeza de que ele desmontaria meu videogame se conseguisse descobrir como, mas, por

sorte, as pessoas que constroem essas coisas fazem elas à prova de pais.
Jeff Kinney. Diário de um banana. São Paulo: Vergara e Riba, 2008. P. 24.

A) O menino escreve no diário que venceria qualquer um no videogame. Qual palavra ele usa para 
mostrar sua habilidade?
B) Por que o pai não dá valor à habilidade do menino em jogar videogame?
C) O menino deu uma explicação que não convenceu o pai. Qual foi a explicação?
D) O garoto diz: “o papai não sacou a minha lógica”. Explique essa frase com suas palavras.
E) Copie uma palavra ou expressão do texto que indica linguagem do dia a dia, informal.

   MATEMÁTICA

Objetivo: 
(EF06MA02) – Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental,
e  destacar  semelhanças  e  diferenças  com  outros  sistemas,  de  modo  a  sistematizar  suas  principais
características(  base,  valor  posicional  e  função  do  zero),  utilizando,  inclusive,  a  composição  e
decomposição de números   naturais.

                   SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL/ NÚMEROS NATURAIS

1. Um pouco  da história dos números.



Os números foram criados, ao longo da história, diante da necessidade do homem, pois precisavam de uma
forma de representar as quantidades.

As primeiras representações numéricas apareceram em razão da necessidade de se fazer a contagem dos
animais, por exemplo. Os pastores soltavam seu rebanho pela manhã e contavam esses animais através de
pedrinhas que eram colocadas num saco. Para cada animal, usava-se uma pedrinha. Ao final do dia, ao
buscar o rebanho, os pastores contavam de forma inversa, retirando do saco uma pedrinha para cada ani-
mal.

Contagem registrada em ossos e pedras

Nessa época existiam outras formas de representação numérica, como nós em cordas ou riscos feitos em
ossos e pedras, sendo que cada região utilizava uma forma diferente.

Atividade: 

Faça uma ilustração do texto que  você acabou de ler.

O homem percebeu que precisava de uma forma única de representar essas quantidades, para facilitar o en-
tendimento entre os diferentes povos.

Os egípcios foram um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração.

Os romanos também inventaram uma forma de contar as coisas, ou seja, o seu sistema de numeração, con-
hecidos como números romanos. Podemos encontrá-los até hoje, sendo usados na escrita dos séculos, em 
relógios, capítulos de livros, nomes dos papas, etc.

Algarismos romanos

Os antigos romanos possuíam um sistema de numeração  formado por sete símbolos:



I             V                X                L            C             D             M
1            5               10               50         100        500          1000

Porém, os números que usamos foram criados pelos indianos, no Norte da Índia, em meados do século V
da era cristã. As primeiras inscrições aparecem aproximadamente da forma como escrevemos. Descobri-
ram as posições de se colocar os mesmos para formar os números maiores.

Mas foram os árabes que difundiram essa forma de contagem e por isso ficaram conhecidos como indo-
arábicos, através de um grande matemático chamado al-Khwārizmī, que deu o nome aos mesmos de “al-
garismos”.

1         2       3      4      5     6     7    8     9       0

DE  ACORDO COM A LEITURA REALIZADA ACIMA, FAÇA AS ATIVIDADES PROPOSTAS
A SEGUIR:

1) Um pastor  que usa um saco de pedrinhas para controlar o número de ovelhas de seu rebanho 
percebe, ao anoitecer , que entraram todas as ovelhas no cercado e ainda  sobraram 8 pedrinhas no 
saquinho. O que  isso significa ?

2) Observando a tabela com os símbolos e valores do sistema de numeração egípcio, responda:

a) Quantos símbolos foram usados?

b) Quantas vezes era permitido repeti-los?

c) A posição em que os símbolos eram colocados para representar um número influía no valor desse 
número?

d) O valor desse  número era dado pela soma dos valores dos símbolos usados?

e) Os números eram representados de forma resumida( poucos símbolos)?

f) Isso facilitava os cálculos( somar, subtrair etc.)?

3) Represente os números abaixo  no sistema de numeração egípcio:

a)  53                 b) 39                 c) 163           d) 2500          e) 99

4) Utilizando a informação dos valores dos símbolos do sistema de numeração  e que os romanos 
utilizavam  a subtração para não repetir o mesmo símbolo mais de três vezes seguidas, escreva os 
números abaixo em algarismos romanos:

a) 26                b) 73                   c)  505               d) 802            e) 44             f) 3650

2- O Sistema de numeração Decimal e os algarismos indo-arábicos.

Características do sistema de numeração que hoje usamos:

# As quantidades de 1 a 9 têm símbolos diferentes para representa-las.

#  O sistema é decimal  ou de base 10, ou seja, agrupamos de 10 em 10.

# Possui  o  símbolo  zero para representar uma posição vazia no número, que pode ser a ausência de 
unidades, dezenas, centenas , etc



# Com somente dez símbolos ( os  algarismos) é possível registrar todos os números, pois o mesmo 
algarismo assume valor diferente de acordo com a sua posição na escrita do número.

EXERCÍCIOS

1) LOTEMÁTICA( Leia com atenção e marque a alternativa correta)

A) Maria tem    6607 reais para comprar uma moto para trabalhar . Este  número é composto por:

(    ) 6 unidades de milhar, 6 dezenas e 7 unidades.
(    ) 6 unidades de milhar, 6 centenas e 7 unidades
(    ) 6 dezenas  de milhar, 6 centenas e 7 unidades

B) O resultado de 4x1000 + 3x100 + 2x10 é:

(    ) 432                    (    ) 43120            (   ) 4320

C) A decomposição correta do número 10314 é: 

(   ) 1 dezena de milhar,3 centenas,1 dezena e 4 unidades
(   ) 1 unidade de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 4 unidades
(   ) 1 dezena de milhar, 3 unidades de milhar, 1 centena e 4 dezenas

D)  No número 15789, o valor posicional do algarismo 5 é:

 (   ) 500                   (   ) 5000                (   ) 50000

E) No número 12486, o algarismo 4 ocupa a ordem das:

(   ) dezenas simples               (   ) dezenas de milhar              (    )unidades de milhar    

2) Escreva por extenso como se lê os seguintes números:

a) 34 536        b) 2 009        c) 54 000          d) 328 000           e) 1 000 000

3) Utilizando os algarismos indo-arábicos, escreva os seguintes números:

a) Treze mil, quatrocentos e vinte.
b) Quinze mil e quatro.
c) Cento e quarenta mil,  novecentos e doze.

d) Dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dezenove.e) Sessenta mil e nove .
f) Cem mil

3- Números naturais

Os números naturais foram o primeiro conjunto numérico a ser levado em consideração, 
historicamente. Eles surgiram a partir da necessidade de contar do ser humano. 

Para contar, usamos os números 1,2,3,4,5,6,7,8,9 etc. Se acrescentarmos o número zero, dizemos que
esses números, todos juntos, são números naturais.
Como não existe um limite para o número de coisas que se pretende contar, os números naturais são 
infinitos.

EXERCÍCIOS:



1) Responda:

a)  Qual é o menor número natural? E o maior?

b)  Qual o antecessor de zero? E o sucessor?
c) Quantos algarismos usamos para escrever os números naturais? Quais são eles?

2) Complete:

ANTECESSOR                               NÚMERO                               SUCESSOR

                                                        5 099
                                                      10 000

                                                             210 340
                                                      87 001

3) Veja os números: 

1 011              1 101                1 110                 1 100                1 001

a) Qual é o maior deles? E o menor?

b) Quais são os menores que  1 010?
c) Quais os maiores que 1 111?
d) Escreva na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor.

4)  Números consecutivos são números que se seguem. Por exemplo, 4, 5 e 6 são números 
consecutivos. Dentre os números abaixo ,   quais são consecutivos? 

43         126          520       199        301       608        127      198         42       300        521          
607

 ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Recorte exemplos da utilização de números naturais no nosso 
cotidiano e cole no caderno. Ex: o nosso número de celular; quando vamos numa e compramos uma 
determinada quantidade de roupas, etc.

HISTÓRIA

Objeto de conhecimento/conteúdo: Tempo e cronologia.

Objetivos de aprendizagem:  Analisar a importância da História e compreender seu estudo.  Identificar
diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos. 

Leia com atenção:

A Origem da contagem do Tempo:
De onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Por que acompanhamos sempre o relógio

para  controlarmos  as  nossas  atividades  cotidianas?  A Cronologia (É  o  estudo  do  tempo)  é  uma  das
invenções  fundamentais  da  espécie  humana!  É  com  base  neste  conjunto  de  conhecimentos  que  a
civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. 

Para compreendermos este costume tão cotidiano (às vezes nem nos damos conta de como a
influência do relógio é importante em nossas vidas) é preciso recuar à aurora da humanidade. Para os
caçadores  do Período pré  histórico,  a  posição dos  astros  e  suas  mudanças  eram usadas  para  saber
quando  a  Lua  mudaria,  em  que  períodos  as  diversas  estações  da  natureza  aconteciam  e  qual  sua
influência no comportamento e migração dos animais para que a caça e a pesca pudessem ser bem
sucedidas. 



Como viviam em bandos,  uma caçada mal sucedida poderia comprometer sua alimentação e,
consequentemente, sua espécie.  Com o tempo, arar a terra, semeá-la e o período de colheita precisavam
de medidas de tempo precisas para que os períodos mais favoráveis fossem observados para que cada
fase da agricultura fosse completada com sucesso garantindo, assim, o prosseguimento da espécie em
um dado local.
E estas medidas de tempo tinham por base fenômenos naturais repetitivos. Antecedendo  à  invenção
da  escrita,  a  humanidade  não  detinha  conhecimentos  acerca  da  construção  de  artefatos  que  os
auxiliassem  na  medição  do  intervalo  de  tempo.  Desta  forma,  recorrer  aos  fenômenos  naturais  que
fossem periódicos tornava-se a ferramenta mais favorável naquele momento onde despontava a aurora
da  nossa  civilização.  Os  fenômenos  periódicos  mais  utilizados  foram  os  movimentos  dos corpos
celestes e, a partir daí, estes fenômenos passaram a determinar as estações do ano, os meses e os anos.
Exemplificando,  há cerca de 20.000 anos, os caçadores faziam medição de tempo contando os dias entre
as fases da Lua,  por meio de marcações em gravetos  e ossos.  Assim ,  as descobertas  arqueológicas
indicam que em todas as civilizações antigas, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do
tempo, seja por motivos religiosos, agrícolas ou de estudo dos fenômenos celestes ,uma forma antiga de
astronomia.  A Contagem do Tempo na História varia de acordo com cada povo e época. Os primeiros
povos  fizeram  seus  calendários  tendo  como  referência  os  ciclos  da  natureza,  suas  crenças  e  seus
costumes. Por isso, nem todos os países seguem o mesmo calendário.

Tempo Cronológico e Tempo Histórico:
O tempo cronológico é  definido como o  tempo onde  se  desenrolam as  atividades  humanas:

nascimento, crescimento, ir para a escola, as festas, etc.
O tempo histórico são  os  acontecimentos  que marcam um povo,  uma nação,  ou  as  vezes  a

humanidade.
Como exemplo poderíamos citar uma guerra, a construção de uma grande obra, a descoberta da

cura de uma doença, etc. Como nem sempre o tempo cronológico e o histórico coincidem, existem povos
que vivem diferentes momentos históricos no mesmo tempo cronológico. Exemplo: apesar de vivermos
numa sociedade informatizada, várias pessoas ainda não tem acesso a essa tecnologia. Mesmo dentro da
sociedade informatizada existem vários níveis de conexão também.
Atividades:

01 - O tempo é uma questão de fundamental importância para a existência do ser humano. Os grupos
humanos da pré-história o contavam através:
A) Dos calendários que existem há milhares de anos.
B) De galhos de árvores.
C) Das observações dos fenômenos naturais.
D) Dos desenhos das pinturas rupestres.

02 – Qual é a definição de Cronologia?

A) É a passagem do tempo.
B) É o controle do tempo.
C) É o estudo do tempo.
D) É a invenção do tempo.

03- O tempo cronológico é o que:

A) Ocorre a partir das atividades da natureza, compreendendo apenas as mudanças enfrentadas pelas
marés, fases da lua e posição dos astros.
B) Marca o desenvolvimento humano e os grandes acontecimentos históricos.
C) Marca os acontecimentos históricos, tais como a queda do Império Romano e a Revolução Francesa.
D) Ocorre a partir das atividades humanas, desde o nascimento até o falecimento do indivíduo, passando
pelo crescimento e profissionalização.



04- O tempo histórico é aquele que:

A)  Ocorre  levando  em  consideração  o  desenvolvimento  biológico  do  ser  humano,  desde  o  seu
nascimento até a sua morte.
B)  Prioriza  os  acontecimentos  que  marcaram  um  povo,  tais  como  as  revoluções,  guerras,  curas  de
doenças, revoltas, entre outros.
C) Ocorre levando em consideração o desenvolvimento biológico do ser humano aliado às mudanças da
natureza provocadas pelo homem, tais como o aquecimento global.
D) Prioriza os acontecimentos que envolvem somente os elementos da natureza, tais como furacões,
ciclones e tsunamis.

05- Entre o “tempo cronológico” e o “tempo histórico”, qual é o que mais interessa o historiador?

a)  É  o  “tempo  histórico”,  pois  o  foco  do  historiador  é  estudar  os  acontecimentos  e  mudanças  que
ocorrem nas sociedades, e não simplesmente contar o tempo.
b) É o “tempo cronológico”, pois o foco do historiador é estudar os acontecimentos e mudanças que
ocorrem nas sociedades, e não simplesmente contar o tempo.
c)  É  o  “tempo  histórico”,  pois  o  foco  do  historiador  é  contar  o  tempo  e  decorar  as  datas  dos
acontecimentos históricos.
d)  É  o  “tempo  cronológico”,  pois  o  foco  do  historiador  é  contar  o  tempo  e  decorar  as  datas  dos
acontecimentos históricos.

06- Como ocorre a divisão da História?

A) A divisão da História ocorre da seguinte maneira: Período Paleolítico, Idade Antiga, Idade Média, Idade
Moderna e Idade Contemporânea.
B)  A  divisão  da  História  ocorre  da  seguinte  maneira:  Pré-história,  Idade  Antiga,  Idade  Média,  Idade
Moderna e Idade Contemporânea.
C) A divisão da História ocorre da seguinte maneira:  Pré-história,  Idade Antiga,  Idade Média e Idade
Contemporânea.
D) A divisão da História ocorre da seguinte maneira: Período Paleolítico, Idade Antiga, Idade Média e
Idade Moderna.

 GEOGRAFIA

OBJETIVO: Estudar o conceito geográfico de lugar, tendo como ponto de partida o lugar vivido, 
investigando a história do município onde os estudantes moram, as transformações ocorridas e os 
vínculos afetivos.

LUGAR E ESPAÇO VIVIDO
BALNEÁRIO DE PIÚMA

O Balneário de Piúma é uma ilha, cercada por quatro ilhas menores: do Gambá, do Meio, dos 
Cabritos e dos Franceses, essa última fica mais distante da costa, cerca de 20 minutos de barco.
A cidade tem como seu marco o imponente Monte Aghá.
Localizado no sul do Estado do Espírito Santo, fica a cerca de 90 quilômetros da capital Vitória. 
Seu litoral possui 8 quilômetros, limita-se ao norte com Anchieta, ao sul com Itapemirim e à 
oeste com Iconha e Rio Novo do Sul.
O acesso a Piúma é feito pela Rodovia do Sol e pela Br 101.
Piúma Hoje
Apesar de ser um dos menores municípios capixabas, com uma área de 73,86 Km2, Piúma está 
em pleno desenvolvimento. Segundo os dados do último censo realizado pelo IBGE, Piúma é, 



depois de Vila Velha, o maior município em crescimento demográfico do Espírito Santo.

Esse crescimento, justifica-se atualmente, pelo enorme fluxo populacional migratório vindo de 
diversas regiões do país, sobretudo mineiros e cariocas, que vêem no município a esperança de
melhorias individuais.
O município tem como principal fonte de renda o turismo. No verão, a cidade é palco de um 
fluxo migratório que atinge cerca de 500 mil turistas (300 mil apenas no Carnaval). O turismo 
tem levado Piúma aos noticiários, e seu Carnaval é considerado um dos melhores do Estado. A 
pesca e o artesanato em conchas (que chegam a ser exportados para países da América do Sul,
Estados Unidos e Europa) são outras fontes de renda que crescem espantosamente a cada 
ano.
A riqueza da fauna e da flora marinhas e a produção artesanal tornaram Piúma conhecida 
como a "Cidade das Conchas"
Fora da temporada de verão, Piúma é uma típica cidade litorânea das mais calmas.

 

ATIVIDADES :
1. O Lugar Geográfico é o “palco da nossa existência real”; é o espaço em que vivemos e com o qual 
possuímos identidade e vínculo. É um local em que estabelecemos relações, compartilhando-o com 
outros indivíduos. Por que a foto representa um Lugar Geográfico?



2. Sabendo que a Paisagem Geográfica é definida pela Geografia como o domínio do visível e que ela é 
formada por elementos naturais e culturais, descreva quais são os elementos naturais e culturais vistos 
nesta paisagem:
 
3. O espaço natural se torna um espaço geográfico no momento em que a ação humana a modifica. Que 
tipo de alterações são vistas nesta imagem?
 
4. Em que partes do nosso município podemos observar um contraste entre pequenas casas grandes 
apartamentos?

5. Que motivos levam as pessoas a transformarem um espaço natural na atual paisagem vista na foto?

CIÊNCIAS 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Covid 19       
Objetivo: Compreender as narrativas em relação ao covid 19, buscando socializar os conhecimentos e 
garantir melhor conhecimento do assunto; Ter ciência dos sintomas; Cumprir os protocolos de segurança 
e garantir um retorna as atividades educacionais com segurança. 

Metodologia: Leitura textual, interpretação textual e logo após construção da atividade reflexiva.

Apresentação 
O coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais,

incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão
de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19,
sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo
coronavírus,  denominado  SARS-CoV-2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções
assintomáticas a quadros graves.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS:  Tosse, febre, coriza, dor de garganta,  dificuldade para respirar,  perda de
olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço, diminuição
do apetite, dispnéia (falta de ar).

COMO  É  TRANSMITIDO:  Toque  e  aperto  de  mãos  contaminadas,  gotículas  de  saliva,  espirro,  tosse,
catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos,
teclados de computador etc.

DIAGNÓSTICO:

CLÍNICO: É realizado pelo médico atendente, que deve avaliar a possibilidade da doença, principalmente,
em pacientes com a associação dos seguintes sinais e sintomas:

 Febre, que pode estar presente no momento do exame clínico ou referida pelo paciente (sen-
sação febril) de ocorrência recente.

 Sintomas do trato respiratório (por exemplo, tosse, coriza, dor de garganta); Outros sintomas con-
sistentes  incluindo,  mialgias  (dores  musculares),  distúrbios  gastrointestinais  (diarreia/náuseas/
vômitos), perda ou diminuição do olfato ou perda ou diminuição do paladar.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO (pessoa sem sintomas) que realizou:
Teste rápido (IGM E IGC) para detecção de anticorpos, PCR (sangue) e SWAB nasofaríngeo (pelo nariz). 



COMO SE PROTEGER:

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com
álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público
(ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura de trans-
porte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não tocar
olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas. Se tocar olhos,
nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.

 Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio so-
cial. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato
físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

 Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados
com frequência.

 Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

 Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes
crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos
serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

 Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido (caseiras/
artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma
barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas

ATIVIDADES DE REFLEXÃO 
1. O que é covid 19?
2. Como a covid é transmitida?
3. Cite uma forma de proteção contra a covid 19.
4. Quais são os sintomas da covid?

INGLÊS

OBJETIVO: Desenvolver a escrita e pronuncia em Inglês.

1 – ANSWER THE QUESTIONS:

1 – Good morning.

A – (   ) Bom dia.
B – (   ) Boa tarde.
C – (   ) Boa noite.

2 – How old are you?

A – (   ) Onde você está?



B – (   ) Qual o seu nome?
C – (   ) Quantos anos você tem?

3 – when are you going to travel?                                         

A – (   ) Quando
B – (   ) Como
C – (   ) Por que

4 – I am 26 years old.                                                                                   

A – (   ) Twenty-five
B – (   ) Twenty-six
C – (   ) Thirty-six                                                           ENGLISH CLASS

5 – Monday, Tuesday,_______________.

A – (   ) Thursday                                                                              
B – (   ) Sunday
C – (   ) Wednesday                                                                      

6 – Thank you. You’re welcome.                      

A – (   ) Com licença
B – (   ) De nada
C – (   ) Por favor    

ARTE

OBJETIVO: Trabalhar a criação na elaboração da capa do caderno de artes, utilizando letras e desenhos 
para decorar o mesmo.

ATIVIDADE

A) No seu caderno de artes, faça uma linda capa utilizando letras diferentes, decorando e 
colorindo. capriche!

EXEMPLOS DE LETRAS DECORADAS A BAIXO:



                                                                                  

 EDUCAÇÃO FÍSICA

* Brincadeiras e jogos.
(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no
contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho
dos colegas. 
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e
espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos
(orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade 
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do
contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas 

TÊNIS DE MESA

O tênis de mesa, também conhecido como pingue-pongue, é o jogo em que duas pessoas ou
duplas usam raquetes de madeira para passar uma bolinha de um lado a outro de uma rede instalada em
uma mesa. O nome pingue-pongue deve-se ao barulho que a bola faz ao bater na raquete e na mesa. É
um dos esportes mais populares do mundo em termos de números de jogadores, atualmente o tênis de
mesa é praticado em 141 países, sendo os chineses os maiores jogadores. Foi criado em 1899, pelo norte-
americano Jaime Gibbs. No Brasil, o esporte foi implantado por turistas ingleses, por volta de 1905. O
primeiro campeonato foi disputado em 1912, na cidade de São Paulo. 

ATIVIDADE 

Vamos lá... Agora é sua vez de usar a criatividade para que qualquer pessoa tenha acesso a prática
do tênis de mesa. Desenvolva sua raquete e bolinha com materiais recicláveis e/ou acessíveis. Ex.: jornal,
papelão, fita adesiva, cano, madeira, plástico, etc. 

Filme, tire foto e utilize para brincar nesse período da pandemia. Mas não se esqueça de levar
para a escola na volta às aulas para nossas aulas práticas. 

Quero ver sua imaginação funcionar!




	A Origem da contagem do Tempo:

