
ROTEIRO 6 – 4º ANO 

 

DATA DA ENTREGA: 02/10/2020 

DATA DA DEVOLUÇÃO: 16/10/2020 

 

Este Roteiro pode ser enviado até a data de devolução para 

o e-mail da turma: 

cepaequartoano@gmail.com 

Envie preferencialmente em formato pdf. Se enviar fotos, 

verifique se elas estão de boa qualidade. 

 

Visite diariamente o nosso site: 

www.cepaequartoequinto.com  

Nele colocamos recados, roteiros, postagens no blog, 

vídeos no YouTube e muito mais. 

Queremos ver os comentários no nosso blog! 

 

Visite também periodicamente o site do CEPAE 

www.cepae.ufg.br para se manter informado(a). 

 

Bons estudos! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06  

  

DATA DE ENVIO: 02 de outubro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro de 2020 

Realizar no período de: 06 a 15 de outubro de 2020  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Agora que vocês conhecerem no roteiro anterior, o mundo dos mapas e como a 

linguagem cartográfica está presente nas nossas vidas. Vamos estudar a seguir, 

algumas habilidades espaciais que desenvolvemos desde nossos primeiros passos de 

vida. Vocês acham que saber o trajeto dos locais que frequentamos é importante? 

Acham que saber a localização dos objetos espaciais (escola, farmácia, casas dos 

nossos familiares e amigos, parque, supermercado, etc) é algo necessário?  Pensando 

nessas perguntas, vamos entender como funcionam os processos de localização e 

orientação. Então, vou começar com um trecho da história “Alice no país das 

Maravilhas”, de  Lewis Carroll.  

Oi alunos e alunas, tudo bem com vocês? Nos roteiro 5, 

estudamos um pouco sobre os mapas. Então, agora vamos 

estudar outros elementos da cartografia.  

Um grande abraço da profª Laís  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
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                     Imagem 01- Alice conversando com o gato                

                           Fonte: https://www.estacaovagalume.com.br/ 

 

 

[...] No decorrer da viagem, Alice encontra muitos caminhos que seguiam em 

várias direções. Em dado momento, ela perguntou a um gato sentado numa 

árvore:        - Podes me dizer, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui?   

- Isso depender muito de para onde quer ir – respondeu o gato. 

Não me importo muito para onde, retrucou Alice. 

Então, não importa o caminho que você escolha, disse 

o gato 

Portanto que dê em algum lugar, Alice completou. 

Oh, você pode ter certeza que vai chegar se você 

caminhar bastante, disse o gato 

E continuou, “nesta direção”, girando a pata direita mora um chapeleiro. E nesta 

direção, apontando a pata esquerda, mora uma Lebre de março.  

Visite quem você quiser, ambos são loucos- disse o gato. [...] 
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1- O que você entendeu da conversa de Alice com o gato?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2- Por quê Alice está perdida? O que aconteceu? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3- O que você achou desse momento da conversa: 

 

Não me importo muito para onde, retrucou Alice. 

Então, não importa o caminho que você escolha, disse o gato [...] ?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

  - Agora que vocês leram o que aconteceu com Alice nessa parte da história, vamos 

aprender porque se localizar e se orientar nos lugares, é importante. Nosso corpo 

estabelece várias relações espaciais. Mas, o quê é isso professora? Respondo a vocês: 

é quando a posição do nosso corpo tem relação com os objetos ao nosso redor. Por isso, 

a localização pode ser: frente, atrás, perto, longe, acima, abaixo, etc. Assim, observe a 

posição do menino e dos objetos na imagem 02, para você entender como essas 

relações espaciais acontecem. 
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    Imagem 02- Orientação e localização  

             Fonte: BUENO, Míriam Aparecida. [et al]. Atlas escolar de Goiânia. 

Goiânia: C&Alfa comunicação, 2019. 

 

 

4- Observando a imagem 02 e caminhando pela sua casa, faça o trajeto de um 

cômodo para outro. Depois desenhe você e os objetos que estão ao seu redor 

e escreve a posição deles em relação ao seu corpo.   

 

 

 

 



 

DISCIPLINA GEOGRAFIA                       ROTEIRO 05 5 

 

 

 

 

 

 

 

No nosso próximo roteiro iremos aprender mais um pouco sobre 

orientação, mas a partir da natureza e objetos, até breve crianças.  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06 

 

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno(a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 06 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 12/10 

 

Oie.. Vamos lá para mais um roteiro de atividades? 

Espero que estejam gostando e tendo a oportunidade de vivenciar as brincadeiras e 

aprendendo também, pois eu estou gostando muito de poder levar até vocês e seus 

familiares um pouquinho do que a Educação Física é capaz de proporcionar a nossa 

sociedade. 

 

 

1) Me conta uma coisa: Vocês têm conseguido brincar/ jogar durante esse período? 

Aonde e com quem?  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Tem coisa mais difícil do que não poder jogar bola na quadra, do que não poder 

correr e brincar de pique esconde na calçada? Quando era pequena, ops, ainda sou 

pequena, rsrs... enfim, eu gostava muito de brincar de pique pega e golzinho com 

meus amigos na rua (naquela época eu morava em uma rua muito tranquila, que 

não passava muitos carros, e meu pai ou minha mãe ficava lá na porta me 

olhando). Se naquela época tivesse tido uma pandemia, eu teria ficado muito 

ansiosa para sair e brincar, mas sabemos que esse é um momento delicado e 

precisamos nos cuidar, certo? Tenho visto na Televisão que vários campeonatos: 

vôlei de areia, futebol, dentre outros, estão acontecendo aqui no Brasil. Mesmo 

com jogos sem torcidas para não gerar aglomeração, os jogos têm acontecido com 

todos os cuidados, mas mesmo assim o contato e a disseminação do vírus têm 

acontecido. Só olhar os jogadores de futebol se abraçando quando fazem um gol, 

por exemplo, já entendemos tudo. Usando as suas palavras e tudo aquilo que já 

aprendeu na Educação Física sobre jogos competitivos e esportes, escreva para 

mim o que você pensa a respeito dos campeonatos que estão acontecendo mesmo 

durante a pandemia, e o porque eles não foram cancelados como as nossas aulas, 

por exemplo. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Olhe a imagem abaixo e me responda a seguinte pergunta: há mais nomes de 

patrocínios, marcas e propagandas nas camisas, ou mais informações sobre o 

próprio time? Explique de acordo com os seus conhecimentos o porquê. 

 

                                        
 

 

                        
 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Quando estamos jogando, brincando ou praticando qualquer atividade física no 

nosso dia a dia, podemos parar para descansar, beber água, escolher outro jogo ou 

mesmo voltar para dentro de casa para jogar Brawl stars. Nos campeonatos 

esportivos sejam eles estaduais, brasileiros ou mundiais, o jogador (a) ou atleta 

não pode simplesmente sair da partida de basquete, por exemplo, sem permissão 

do juiz ou mesmo decidir não ir treinar pela manhã porque prefere ficar em casa 
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assistindo jovens titans, concorda? Explique o porquê esses jogadores e jogadoras 

não podem escolher tal qual nós escolhemos. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Nas linhas abaixo, escreva qual o seu jogo competitivo preferido, e o porquê.  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6) No ano passado, em 2019, realizamos o “Festival de Cultura Corporal” no 

CEPAE. O festival teve duas etapas: a 1ª etapa para os alunos do 5° ano ao Ensino 

Médio, e a 2ª etapa para as turmas de 1° ao 4° ano. O festival tinha como objetivo 

a integração dos (as) estudantes em jogos e brincadeiras cooperativas e 

competitivas. Teve torcida, trabalho em equipe, competição entre turmas, vivencia 

em dança e esportes radicais. Esse ano infelizmente não foi possível realizar, mas 

com certeza teremos outro festival assim que voltarmos. Precisamos de sua ajuda 

para construir um festival mais divertido, e com o máximo de crianças 

participando. Faça sugestões, nas linhas abaixo, de um jogo cooperativo e outro 

competitivo que você acha que não pode faltar no próximo festival para deixar ele 

bem legal, ok? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Até a próxima!! 

Beijo grande, 

Profª Valleria. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 6 

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Período de realização da atividade: 12 a 16 de outubro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 4º___ 

 

 Terminamos o Roteiro de Atividades nº 5 falando sobre timbre e espero que você 

tenha assistido o vídeo que as estagiárias de música produziram mostrando o arranjo que 

elas fizeram para a canção Pipa. Lá você pôde perceber que há alguns timbres diferentes, 

ou seja, sons diferentes. 

 O timbre é o próprio som que ouvimos. E o som é a matéria-prima para se produzir 

música. Sem som não se produz música, mas seu oposto, ou seja, o silêncio, também 

participa da construção musical e é igualmente importante. Você percebeu que quando 

cantamos a canção Pipa, há momentos nos quais nossa voz para de cantar, faz silêncios? 

Podemos, então, dizer que música é a combinação de sons e silêncios.  

Já que o som é tão importante para a construção musical, neste roteiro vamos tentar 

compreender suas qualidades.  

 

Qualidades do Som 

 

Qualidades do som são as possibilidades através das quais ele pode se manifestar. 

Vamos estudar 4 delas, ou seja, 4 qualidades do som. A primeira delas você já conhece. 
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1ª) Timbre 

É o som que cada corpo sonoro produz, ou seja, é o que caracteriza a voz de cada 

instrumento musical, cada voz humana, cada som da natureza... 

2ª) Altura 

É a capacidade do som se manifestar com alturas diferentes, ou seja, é a sua 

capacidade de se manifestar de forma mais grave e de forma mais aguda. Percebemos 

isso ao cantar. Quando cantamos, entoamos uma sequência de sons e de silêncios. Na 

sequência dos sons, há momentos nos quais eles ficam mais agudos ou mais graves. Ou 

seja, eles mudam sua altura. Assim como há momentos nos quais eles ficam no mesmo 

lugar, ou seja, não alteram sua altura. 

Você se lembra dos metalofones e xilofones que temos na nossa sala de música do 

Cepae? Eles possuem placas. As placas são aquelas partes de tamanhos diferentes. Veja 

o metalofone abaixo.  

 

 Cada uma das placas de um metalofone ou de um xilofone tem um som com altura 

diferente – mais grave ou mais aguda. A placa maior tem o som mais grave e à medida que 

as placas vão diminuindo de tamanho vão ficando com o som mais agudo - som grave é 

mais grosso e som agudo é mais fino. 

 Quando cantamos ou tocamos uma canção, fazemos uma sequência de sons com 

alturas diferentes, ou seja, ora mais grave, ora mais agudo. Há também a possibilidade de 

que em algumas partes da canção, apareçam sons seguidos por outros com a mesma 

altura.  

 É importante que você entenda que o som é capaz de mudar sua altura. Ou seja, 

ficar mais grave ou mais agudo. 
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ATIVIDADES 

Assista ao vídeo que as estagiárias Raíssa, Débora, Pamella e Thaís produziram 

cantando e tocando a canção Pipa. Depois, tente responder as questões abaixo:  

1. Logo no início do vídeo, a Raíssa toca uma sequência de sons em um metalofone. 

É a introdução da canção. Quantos sons tem essa sequência?  

__________________________________________________________ 

2. Tente fazer um gráfico mostrando o movimento de subida, descida e permanência 

da altura da sequência de sons que a Raíssa tocou no metalofone. Quando o som 

passa de grave para agudo ele sobe. Quando ele passa de agudo para grave ele 

desce. Quando ele não faz nem uma coisa nem outra, ele permanece na mesma 

altura. Monte seu gráfico no espaço abaixo. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  CEPAE – UFG 

 

Viagens em diferentes espaços, tempos e formas 

 

Língua Portuguesa –                            4º ano___ 

Data de envio: 02 de outubro de 2020 

Data de entrega: 16  de outubro de 2020. 

Professora Dra. Márcia F. Torres Pereira  

 

Aluno(a): ________________________________________________ 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 6  

 

No Roteiro de Atividades 5 utilizamos o nosso livro de Língua Portuguesa do 

4º Ano “Vem Voar” e lemos uma bonita história do Rick e a girafa 

O autor dessa história é Carlos Drumond de Andrade  

 

Vamos conhecer esse autor? Leia a página 42 do livro e conheça a história 

desse escritor de narrativas e de poesias.  

 

Está chegando a data do PIPOESIA no CEPAE e esse ano vamos comemorar 

essa data de outra maneira que você irá conhecer e participar. Então para 

comemorar essa data escolhemos algumas poesias criadas pelo Carlos 

Drumond de Andrade. 

 

          Vou soltar pipa  

               Recitando a  

      poesia do Drumond  

que eu decorei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POESIAS DE CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 

PODEM VIRAR MÚSICA? VAMOS EXPERIMENTAR COM A FAMÍLIA A 

COLOCAR MÚSICA NAS POESIAS. SERÁ BEM DIFERENTE 

Vou escrever as poesias  

Aqui para todos lerem. 

Eu coloquei a música da 

Ciranda cirandinha  

É pipa com poesia?  

Que legal! E dá para fazer 

música com as poesias! 
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                                          A PALAVRA MÁGICA 

 

                       Certa palavra dorme na sombra de um livro raro 

   Como desencantá-la? 

   É a senha da vida 

   A senha do mundo 

   Vou procurá-la  

    

   Vou procurá-la a vida inteira  

   No mundo todo 

   Se tarda o encontro, se não há encontro,  

   Não desanimo,  

   Procuro sempre 

    

   Procuro sempre, e minha procura  

   Ficará sendo  

   Minha palavra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRINCAR NA RUA 

 

Tarde? 

O dia dura menos que um dia 

O corpo ainda não parou de brincar  

Já estão chamando da janela: 

É tarde.  
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Ouço sempre esse som: é tarde, tarde.  

A noite chega de manhã? 

Só existe a noite e seu sereno? 

 

O mundo não é mais, depois das cinco? 

É tarde.  

A sombra me proíbe.  

Amanhã, mesma coisa.  

Sempre tarde, antes de ser tarde.  

 

 

POESIA 

 

Gastei uma hora pensando em um verso 

Que apenas não quer escrever. 

No entanto ele está cá dentro  

Inquieto, vivo.  

Ele está cá dentro 

E não quer sair.  

Mas a poesia deste momento  

Inunda minha inteira  

 

 

 

Escolha uma das poesias que você mais gostou.  

Agora pense numa música para cantar com essa letra da poesia 

É muito engraçada essa atividade de colocar uma música com outra letra.  

 

Qual foi a poesia que você escolheu?__________________________ 

Por que você escolheu essa poesia? 

            

             

 

Quantas linhas tem a poesia que você escolheu?      

A primeira linha da poesia Palavra Mágica é  

 

Certa palavra dorme na sombra de um livro raro 

 

Cada linha de uma poesia chama-se verso  

Quantos versos tem a poesia Brincar na Rua?       
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Cada conjunto de versos forma uma estrofe.  

A segunda estrofe da poesia chamada Palavra Mágica é  

 

Vou procurá-la a vida inteira  

   No mundo todo 

   Se tarda o encontro, se não há encontro,  

   Não desanimo,  

   Procuro sempre 

 

Essa estrofe tem cinco versos porque tem cinco linhas.  

 

Vamos tentar escrever outra poesia a partir das poesias de Carlos Drumond 

de Andrade? Então preencha os espaços com palavras ressignificando a 

poesia.  

 

Gastei __________pensando em ________________ 

Que apenas não quer _________________________ 

No entanto ele está __________________________ 

Inquieto, vivo.  

Ele está ___________________________________ 

E não quer ____________________________ 

Mas a poesia deste momento  

Inunda ________________________ 

 

 

 

E agora vamos dar um título para essa nova poesia. O título é 

            

 

Leia a poesia A PALAVRA MÁGICA e copie:  

a) Quatro palavras que tenham encontros consonantais.  

Você se lembra quais são as consoantes do nosso alfabeto?  

Vamos relembrar? Este é o nosso alfabeto:  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z  

E as consoantes são as letras que estão em azul 

E as vogais estão em vermelho 

Agora você já pode escrever as quatro palavras que tem encontros 

consonantais, como por exemplo: BRASIL – BR é um encontro consonantal 

porque tem duas consoantes juntas.  

1 –        3-        
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2 -       4-        

Na poesia BRINCAR NA RUA tem muitas palavras com encontros vocálicos. 

Um encontro vocálico tem duas ou três vogais juntas. 

Circule os encontros vocálicos das palavras da poesia: 

 

Noite    coisa    parou    dia    ainda    depois     proíbe 
 

Você conhece uma outra poesia de Carlos Drumond de Andrade?  

Que tal convidar a família para buscar num livro de poesias ou fazer uma 

busca pela internet.  

Quem sabe a letra de uma música? 

Vamos escrever aqui? 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

Visite o nosso site e qualquer dúvida envie um e-mail para sua professora  

Bom trabalho!  Estamos aprendendo muito!  

Isso é muito bom!  

Um abraço da professora Márcia  

 

 
site www.cepaequartoequinto.com 
e-mail cepaequartoequinto@gmail.com  

http://www.cepaequartoequinto.com/
mailto:cepaequartoequinto@gmail.com
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CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO ______ 

Professora Márcia Torres 

 

 

MEU DIÁRIO  

Meu Amigo 
 

 

 

 

Aqui contém os registros diários que começarei a fazer  

a partir do dia 10 de outubro de 2020.  

Aprendi no roteiro 4 que a memória  

é importante de ser registrada, 

 Então, contarei ao meu diário como foi o meu dia,  

mas somente os momentos que eu aprendi algo importante.  

Pode ser um momento alegre como pode ser um momento triste. 

O que realmente importa é registrar o quanto eu aprendi com esse  

momento que me fez aprender e crescer.  

 

Os registros de nossa memória nos fazem refletir sobre  

o que realizamos agora, no presente, como no futuro. 

 

 

 

 

 

 

Meu nome é ______________________________________ 
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Orientações para realizar o diário 

 

Cole essa capa no seu caderno de Língua Portuguesa 

Decore como você achar melhor  

 

Na próxima página de seu caderno escreva:  

 

Goiânia, ______ de outubro de 2020  

 

Inicie seu registro com letra maiúscula  

 

Faça uma bonita letra  

 

Depois que você registrar o momento importante do seu dia,  

faça um bonito desenho  

 

Na terceira página do seu diário registre o próximo dia com a data correta.  

 

Se você estiver sentindo saudades de alguém, escreva um bilhete ou uma 

cartinha no mesmo diário, pode tirar uma foto com o celular e enviar para o 

e-mail  

e-mail cepaequartoequinto@gmail.com 

 

Nós poderemos encaminhar sua cartinha ou bilhete para o seu colega.  

Se quiser me contar alguma coisa também para nós pode enviar para o 

este mesmo e-mail. Nós vamos ficar felizes por participar de seu dia mesmo 

à distância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:cepaequartoequinto@gmail.com
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06   

  

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Realizar na semana do dia 12 de outubro 

Professor Iury Sparctton 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER MAIS! 

No intuito de aprofundar os seus conhecimentos, caso for possível, acesse a plataforma do Youtube 

e assista ao seguinte vídeo: 

Conteúdo: Arredondamentos 

Título do vídeo: Matemática - 4º ano - aula 7 arredondamento 

Canal no Youtube: Instituto Educacional Emmanuel 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dti1g-ZkZmE 

 

 

Nos vemos no roteiro 7. Bons estudos! 

Profº. Iury 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem! No livro didático leia os conteúdos 

propostos pela página 27 e 29. Em seguida, no próprio livro, resolva os exercícios da 

página 27, 28 e 29.  Essas atividades do livro não precisarão ser entregues. Entretanto, 

se você puder e tiver condições técnicas para isso, tire uma fotinha da atividade e me 

encaminhe junto com o roteiro 5 no e-mail cepaequartoano@gmail.com. Peço que, ao enviar 

o e-mail, identifique-se ( no campo Assunto), com nome e turma (exemplo: Pedro_4B). É 

importante que você encaminhe os roteiros de todas as disciplinas no mesmo e-mail. 

                            

 

https://www.youtube.com/watch?v=dti1g-ZkZmE
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 4º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06   

  

DATA DE ENVIO: 02 de outubro  

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Realizar na semana do dia 12 de outubro 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 – Mantenha-se informado(a) sobre o coronavírus com estas matérias do Jornal Joca. 

Lembre-se das dicas do Roteiro 3 sobre como fazer a leitura dos textos, ok? 

O novo coronavírus na voz de um especialista 
Para esclarecer algumas das principais questões a respeito do tema, a leitora Sophia 

M. Q., 10 anos, de Brasília (DF), entrevistou o médico Ivan Cese Marchetti, infectologista 
do laboratório Fleury Medicina e Saúde, de São Paulo. 
 
Existe alguma comprovação científica de que o vírus da covid-19 é eliminado do local 
quando entra em contato com o álcool em gel 70%?  
Sim, o álcool 70% é um ótimo agente desinfetante. Existem comprovações científicas da 
sua eficácia contra diversos agentes, inclusive os coronavírus. Vale ressaltar que o uso da 
substância deve seguir as orientações das instituições de saúde e dos fabricantes para que 
tenha a ação esperada. Além disso, por ser um produto inflamável, é preciso ter muito 
cuidado durante a utilização e quando for guardá-lo. Por exemplo: sempre antes de usar, 
certifique-se de que não tenha fogo por perto, pois o álcool 70% é inflamável. 
 
Por que o álcool 70% e o sabão matam o vírus? 
O vírus tem uma capa composta por proteínas e lipídios [gorduras] em sua estrutura. O 

    Começamos os estudos com o coronavírus e a ele voltamos neste roteiro. 
     Isso porque a estação do trem do conhecimento de hoje chama-se “Vírus”.  

                      Vamos continuar a nossa   investigação do mundo microscópio e 
                     para aprender sobre esses microrganismos e porque o coronavírus fez a 
                     gente ficar em casa. 
  É hora de começar. Vem comigo! 

Professora Flávia 
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álcool consegue desidratar e desintegrar esses componentes, causando uma quebra na 
estrutura do vírus. Já o sabão atua nos lipídios da cápsula do vírus, rompendo a estrutura. 
Fonte: Jornal Joca 01/06/2020 (www.jornaljoca.com.br). Adaptado para fins didáticos. 
 

OMS divulga relação entre novo coronavírus e partículas 
 suspensas no ar 

Joanna Cataldo 
 

O Joca conversou com Ivan Cese Marchetti, infectologista do Fleury Medicina e Saúde, 
para esclarecer dúvidas. Confira. 

 
Como uma pessoa pode ser contaminada por partículas microscópicas suspensas no 
ar? 
As partículas respiratórias microscópicas podem contaminar uma pessoa ao ser inaladas ao 
respirar. No entanto, essa não é a principal forma de transmissão do novo coronavírus. As 
partículas respiratórias maiores são a principal maneira de contaminação. A partir delas, o 
vírus é liberado pela pessoa infectada ao falar, tossir e respirar. Se essa pessoa estiver sem 
máscara, poderá contaminar alguém próximo. 
Ambientes cheios e pouco ventilados aumentam as chances de contaminação pelas 
partículas microscópicas?  
Essas partículas microscópicas ficam suspensas em ambientes fechados, com pouca 
circulação de ar, o que favorece a persistência dessas partículas, aumentando a chance de 
contaminação. Por ser uma partícula pequena e leve, ela acaba sendo dispersa facilmente em 
ambientes com boa circulação de ar, o que evita a contaminação. 
 
Formas de transmissão do novo coronavírus 

• Ao ter contato, por exemplo, com gotículas respiratórias, liberadas quando uma 
pessoa contaminada tosse, espirra, fala ou canta. 

• Ao ter contato com um objeto ou uma superfície contaminada. 
• Ao ter contato com partículas microscópicas suspensas no ar. 

Fonte: Jornal Joca 31/07/2020 (www.jornaljoca.com.br). Adaptado para fins didáticos. 

 

ATIVIDADE 2 – Vírus é ser vivo ou não? 

 Todos fomos atingidos pelo novo coronavírus SARS-Cov2 que causou uma doença no 
mundo inteiro, a COVID-19, para qual ainda não há tratamento específico nem vacina. As 
escolas estão fechadas e as aulas estão sendo realizadas na maior parte do Brasil de maneira 
não presencial. 

 Mas o que é um vírus? Você já sabe que eles são microrganismos, portanto, são 
microscópicos. Os vírus são tão, tão pequenos que só são vistos por meio de um microscópio 
especial, o microscópio eletrônico. 
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 Existe uma grande discussão se os vírus são seres vivos ou não. Veja que interessante: 
vírus não são células. São um pedacinho de material genético envolvido num pacote de 
proteína. Eles só conseguem se multiplicar dentro de outras células, sejam bactérias, fungos, 
plantas ou animais. Ou seja, ele só tem características de seres vivos quando estão dentro de 
uma célula de outro ser vivo. Meio confuso, não é? Por isso não existe consenso: há cientistas 
que defendem que eles não são seres vivos e outros defendem que são. É um debate 
interessante, mas que não afeta o desenvolvimento do conhecimento sobre os vírus.  

 Os vírus causam doenças chamadas viroses. A gripe é uma virose causada por vírus do 
tipo Influenza. Dengue, zika e chikungunya são viroses causadas por vírus do tipo Flavivirus. 
Febre amarela, sarampo e caxumba são outras doenças causadas por vírus. 

 

Imagem feita em microscópio eletrônico e colorida 
artificialmente do vírus SARS-CoV-2, causador da 
Covid-19. Aumento de 200.00 vezes. 

 

ATIVIDADE 3 – Agora você vai ler e analisar um infográfico com mais informações sobre o novo 
coronavírus. Você também pode acessar este infográfico na forma digital no site da Nova Escola: 
https://bityl.co/3hy6 

 
Infográfico: é uma maneira de apresentar informações por meio de elementos gráfico-visuais 

(fotografia, desenho, gráficos, entre outros) integrados em textos resumidos. 
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ATIVIDADE 4 -  Tenho certeza que com o conhecimento que você já possuía e mais essas 
leituras você está bem informado sobre o novo coronavírus. Agora é o momento de organizar 
o seu conhecimento num texto.  
A proposta é escrever um texto sobre o novo coronavírus, o SARS-Cov-2, pensando que os 
seus leitores são outras crianças, por exemplo, leitores do Folhinha Aplicada. Portanto, é 
importante que o texto seja rico em informações e interessante. Pense que seria um texto que 
você gostaria de ler. Logo a seguir tem uma sugestão de roteiro para elaborar o texto, mas se 
quiser ampliar, inserindo mais informações, tudo bem! Só não pode fazer menos do que o 
roteiro, ok? 

ROTEIRO PARA A PRODUÇÃO DE TEXTO 

TEMA: O novo coronavírus 

1º Parágrafo: O que aconteceu com a vida das pessoas nos últimos 

meses? Por que isso aconteceu? 

2º Parágrafo: O que é e como é o novo coronavírus? Que doença causa 

nas pessoas? 

3º Parágrafo: Como uma pessoa pode se contaminar com o novo coronavírus? 

4º Parágrafo: Quais são as principais medidas para não se contaminar?  

5º Parágrafo: O que você espera que aconteça num futuro próximo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

O Jornal Joca é um jornal específico para crianças. Ele traz notícias do mundo e 
do Brasil para deixar os jovens leitores informados. É possível acessar várias 
matérias mesmo sem ser assinante acessando o site www.jornaljoca.com.br. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

1. Material Informativo do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus: Coronavírus: vamos nos 
proteger. Disponível em: https://bityl.co/3i1f 

2. Vídeos do projeto Fique Bem: 

Os caminhos do Corona: https://ggle.io/3Ti2 

E esse tal Corona? https://ggle.io/3Ti3 

3. Playlist com vídeos da série Coronaoquê?  do canal ClickCiência: 
https://ggle.io/3Ti6 

Até semana que vem! 
Com carinho, 

Professora Flávia 


