
EMEIF:_______________________________________________________________________ 

Professora:____________________________________________________________________

Nome:_______________________________________________Data:____________________ 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

TODAS AS  ATIVIDADES DEVEM SER DESENVOLVIDAS NO CADERNO. 

 

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

lavou ontem 20 vezes as mãos e Maria 12 vezes. Quanta vez João lavou as 

mãos a mais que Maria? 

 

2. O Brasil registrou até 16 de março 234 casos de corona vírus. 

  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-  

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 

 

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?________________________________________ 



 

 

Os vírus são pequenos, estão em 

todos os lugares. Por suas 

características, só conseguem 

sobreviver quando invadem as 

células de nosso corpo. 

Com certeza você já ouviu falar em “vírus da gripe”, não é mesmo? A gripe é 

apenas uma das doenças causadas por vírus que pode infectar os seres 

humanos. Os corona vírus podem entrar em nosso corpo pela respiração e por 

alimentos contaminados. 

AGORA É COM VOCÊ!!! 

Faça seu próprio vírus! Material: bolinha de isopor alfinetes com a cabeça 

colorida. 

Faça seu próprio vírus! Material: bolinha de isopor alfinetes com a cabeça 

colorida. 

Invente a forma de representar: Use a criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF:_______________________________________________________ _ 

Coronavírus 



Professora:_____________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________Data:______ 

Você sabe o que é o Corona vírus e como se proteger? Que tal conversarmos 

sobre esse assunto. 

 

COMO POSSO ME PROTEGER? 

 

 Lave as mãos com água e sabão ou use higienize com álcool em gel. 
 Espirre e tosse nos tecidos ou na dobra do cotovelo. Se você tiver ranho 

ou cuspir na pele, limpe-a imediatamente. Evite tocar seu rosto com as 
mãos não lavadas. 

 Evite contato próximo com pessoas doentes, especialmente pessoas 
com sintomas respiratórios e febre. 

 Fique em casa quando estiver doente. 
 Evite o compartilhamento de objetos de uso pessoal. 
 Limpe regularmente e completamente as superfícies, como bancadas e 

maçanetas, com um desinfetante.  
 Evite aglomerações e mantenha ambientes ventilados. 

 

1. 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. PODE (  ). NÃO PODE(  ). 

b. Não compartilhar objetos de uso pessoal. PODE(  ). NÃO PODE (  ). 

c. Ficar em ambientes com muitas pessoas juntas. PODE(  ). NÃO PODE (  ). 

d. Ficar em casa até melhorar. PODE(  ) . NÃO PODE (  ). 

 

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 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. 

https://www.cnet.com/how-to/protect-yourself-against-the-flu/


4. Agora que você já conhece sobre o novo Corona vírus, escreva 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.  

_______________________________________________________________

____FAÇA NO CADERNO! 

LEITURA INDIVIDUAL E COLETIVA 

 

Como o corona vírus (COVID-2019) é transmitido? 

As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão 
em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a 
contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo. 

  

Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com 
sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. 

  

É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode 
ocorrer de forma continuada. 

  

Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são 
menos. Ainda não está claro com que facilidade o coronavírus se espalha de 
pessoa para pessoa. 
  

Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por 
contato pessoal com secreções contaminadas, como: 

 gotículas de saliva; 
 espirro; 
 tosse; 
 catarro; 
 contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; 
 contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a 

boca, nariz ou olhos. 
  

Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da 
gripe. 

O período médio de incubação por corona vírus é de 5 dias, com intervalos 
que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para 
aparecer desde a infecção. 
  

Até o momento, não há informações ao suficiente de quantos dias anteriores 
ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus. 

https://www.saude.gov.br/sarampo


AGORA É COM VOCE!!! Vamos lá! 

 

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? 

_______________________________________________________________

__________ 

 

Pense em como você poderia contar para um amigo ou amiga, por meio de 

uma carta, sobre o Corona vírus 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. 


