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Disciplina História – 4ºs anos – Prof. Ataíde Felício 

Caros pais, mães e/ou responsáveis, 

 O e-mail para a devolução das atividades realizadas mudou porque o e -mail anterior que 

era coletivo e acessado por vários professores e familiares, muitas vezes ao mesmo tempo, provocou 
avisos de alerta de segurança do Google. Desse modo, cada professor criou um e-mail específico para 
a disciplina que leciona.  

O novo e-mail para o envio das atividades de História é:   quartoanohistoriaataide@gmail.com  

Com os roteiros 1, 2, 3 e 4 damos início às atividades da II Escala, sugiro que a cada semana seja 

realizada a atividade de um roteiro de História, elas deverão ser realizadas de 30 de outubro a 27 de 

novembro, passando agora a ser mensais as entregas e devolução das atividades.  

Prezadas alunas, prezados alunos, 

➔ O bloco de atividades que vocês receberam contém atividades de todos os professores; ao 

realizarem as atividades, tentem fazê-las sozinhos e, caso necessário, solicitem apoio;  

➔ Realizem as atividades conforme o número indicado, os roteiros do mês deverão serem 

devolvidos em 27 novembro. Lembrando que todos os textos dos roteiros estão interligados, 

sendo uma continuidade dos roteiros anteriores. Retornem aos textos já lidos para perceberem 

a ligação entre os textos anteriormente lidos e os que agora receberam;  

➔ Criem seus hábitos de estudos realizando as atividades recebidas com paciência, curiosidade, 

com cuidado e pesquisa. 

➔ Se organizem da seguinte forma: façam a leitura do texto 1 e as atividades do texto 1 em um 

dia da semana, façam a leitura texto 2 e as atividades do texto 2 na outra semana e assim 

sucessivamente, até finalizar os roteiros; lembre-se que você tem 7 disciplinas. Isso pode ajudá-

lo a se organizar.  

➔ Leia com atenção toda a atividade proposta antes de começar a fazê-la; se precisar, dialogue 

com seus familiares para entender o texto e as questões; 

➔ Relembramos que os textos que acompanham as atividades deverão ficar com vocês, em sua 

pasta de textos da disciplina História, devendo ser devolvido somente as atividades que vocês 

realizaram. 

Atenciosamente, Prof. Ataíde Felício 
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Textos de História II Escala - 2020 //Roteiro  1– 30/out. a 27/nov. 
 
Tema: Espaços urbanos - Pipoesia  

 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 
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O Cepae possui um projeto muito criativo chamado Pipoesia. Todos os anos a escola 

desenvolve diversas atividades que têm a poesia e a pipa como tema. Escrever, declamar, 

ouvir, desenhar, brincar com a poesia e dentre essas brincadeiras, construir e soltar pipas. 

Em seu caderno de História iniciamos o ano letivo com um poema da Roseana 

Murray, sobre o tema “Ruas”.  Agora chegou a sua vez de brincar com as palavras e criar uma 

rua do jeito que você gostaria que as ruas fossem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Durante a pandemia da Covid-19, você tem conseguido brincar em sua rua? Como você 

tem se divertido nesse período? 
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No roteiro 1 brincamos com as palavras e refletimos sobre as ruas no poema da 

Roseana Murray. No poema “Ruas desertas” Sergio Caparelli, também brinca com as palavras 

e fala sobre as ruas como tema. 

1. Leia o poema do Sérgio Caparelli e faça uma ilustração. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Durante a pandemia, houve momentos em que as ruas do seu bairro, da sua cidade, 

do seu país e de vários países do mundo, ficaram desertas. Comparando com o poema, como 

você imagina que as ruas se sentiram? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                        RUAS DESERTAS 

Certas horas da noite 

As ruas desertas 

Correm no asfalto 

E dobram-se nas esquinas 

Mortas de rir. 

 

Curvam-se nas curvas 

E brincam de  

Esconde-esconde 

Com a lua. 

Fonte: CAPARELLI, Sérgio. Tigres no 

quintal. 1989, p. 35) 
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Doenças viróticas  

                                    Ataíde Felício                                 

 

Ao longo da História, a humanidade sempre teve que lidar com doenças que 

eram perigosas e muitas delas ainda são no presente, como o sarampo, a malária, a 

leptospirose, entre outras. A leptospirose, por exemplo, é transmitida aos humanos pelo 

contato da pele com a urina de ratos, esse contato costuma ocorrer com mais frequência 

durante inundações que podem trazer essas urinas em suas águas. Além desse mal, com 

o período das chuvas pode surgir outras doenças, como a Dengue. 

A “Dengue” é um exemplo de doença perigosa para nós humanos. Ela ocorre 

pela picada de um mosquito chamado “Aedes aegypti”, infectado com um “vírus”; o 

vírus da dengue. O mesmo mosquito pode transmitir também “Zika”, “Chikungunya” e 

a “Febre Amarela”.  

Com o início da estação chuvosa, devemos ter cuidados redobrados com o 

acúmulo de água parada. Há vários lugares que devemos prestar atenção para que não 

se tornem criadouros de larvas do mosquito transmissor da dengue como: pratos dos 

vasos de plantas, objetos que podem guardar água nos quintais ou lotes baldios, caixa 

d’água destampadas, piscinas, pneus entre outros. 

Como atualmente nossas atenções estão voltadas para os cuidados com a 

transmissão da Covid-19, não podemos nos descuidar dos cuidados que a Dengue 

também exige. 
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Nos roteiros 7 e 8 da I Escala, dialogamos sobre os cuidados que devemos ter com a 

nossa saúde, falamos sobre a Peste Bubônica, a Covid-19 e sugeri que você desenhasse 

sobre essas duas doenças, além da Dengue, que também é uma doença perigosa.  

 

1. Observe atentamente a charge do cartunista Jorge Braga e veja como ele representou 

a questão da dengue e dê sua opinião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Você ou alguém que conheça já teve Dengue, Zika, Chikungunya ou Febre 

Amarela? Quais os sintomas que essa pessoa teve? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Escolha uma dessas doenças, pesquise e registre informações sobre ela. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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____________________________________________________
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A Escola e a Pandemia da COVID-19 

Em nosso país já tivemos surtos de várias doenças, como o H1N1, a Dengue, gripes 

comuns(...) mas, nenhuma se tornou uma pandemia e nem apresentou sintomas tão graves 

como a pandemia da COVID-19.  

Essa Pandemia tem exigido o afastamento social como forma de barrar ou diminuir o 

contágio para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. As escolas, por exemplo, no mundo 

todo ficaram fechadas, o que tem causado tristeza e dificuldades tanto para os professores e 

outros profissionais que atuam na escola, como para as crianças e seus familiares. 

Jorge Braga em sua charge, procurou expressar esse momento. Leia a charge, observe 

atentamente cada detalhe dos quadrinhos e escreva como tem sido esse momento para você 

e sua família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goiânia, 11 e 12 de julho de 2020. O Popular  
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