
QUERIDO(A)  ALUNO(A),
             Esperamos que você tenha gostado de fazer as atividades do roteiro
dessa semana. Agora, vamos para a segunda parte desse trabalho, que é
muito importante: a correção das suas respostas.Veja algumas dicas para
fazer essa tarefa com  sucesso:

Abra o caderno onde estão seus registros. 
Compare suas respostas com o que nós indicamos aqui. 

Veja o que está parecido e o que está diferente. 
Peça ajuda a  alguém de sua família para fazer essa tarefa.

NÃO TROQUE SUAS RESPOSTAS PELAS 
QUE ESTÃO NESSE DOCUMENTO. 

Apenas faça ajustes se perceber que sua resposta ficou muito diferente .

Use um lápis de cor para fazer uma marca que indique o que
está correto. Faça um marquinha bem discreta, viu ?

Se mesmo depois de ler nossas respostas, 
você continuar com dúvidas, peça a

alguém de sua família para encontrar o
post sobre esse gabarito no Instagram ou
no Facebook da escola e escrever lá a sua
pergunta. Em breve vocês receberão um

retorno de nossa Equipe Pedagógica.
 



BLOCO 1 - HÁBITOS ALIMENTARES

ATIVIDADE 

 1 - Faça uma lista em seu caderno com exemplos de alimentos que você costuma

comer nas seguintes refeições.

 (RESPOSTA PESSOAL) 

café da manhã:  um copo de leite com café, um pão de sal com manteiga e uma fruta.

almoço: arroz, feijão, legumes e verduras variados e carne (bovina/frango/etc.)

 lanche: fruta da estação, sanduíche natural, suco natural.

jantar: arroz, feijão, legumes e verduras variados e carne (bovina/frango/etc.)

2 - Em seu dia a dia, você e sua família, se preocupam com a alimentação? Vocês

acham que precisam de mudar alguns hábitos? Escreva-os no caderno.

(RESPOSTA PESSOAL) 

3 - Toda família possui a sua comida favorita. Pesquise com seus familiares, qual é a

comida favorita de vocês. Escreva a receita em seu caderno, colocando

organizadamente os ingredientes e modo de preparo.  

(RESPOSTA PESSOAL)

4 -  Observe a imagem ao lado  e responda: qual criança está fazendo uma boa

alimentação para o horário do almoço, em seguida explique o porquê.

A criança da imagem 1, pois vemos no prato dela mais opções saudáveis como

verduras e legumes, mas que também precisa acrescentar os carboidratos (arroz e

feijão) e a proteína (carne).



BLOCO 11 - HÁBITOS DE ATIVIDADE FÍSICA

ATIVIDADE 

Leia abaixo algumas frases sobre a prática de atividade física.

A) Fazer alongamento, antes ou depois de uma atividade física, deixa os músculos

preparados para os movimentos. (VERDADEIRA)

B) O segredo para começar e continuar a fazer uma atividade física é escolher a que

você menos gosta de praticar. (FALSA)

C) É normal ocorrer uma alteração dos ritmos cardíaco e respiratório durante uma

atividade física. (VERDADEIRA)

D) Para praticar atividades físicas devemos obrigatoriamente ir a uma academia de

ginástica. (FALSA)

1 - AGORA, classifique-as com V para as afirmativas verdadeiras e F para as

afirmativas falsas.

2 - Reescreva as afirmativas falsas da atividade 1, corrigindo-as em seu caderno.

B) O segredo para começar e continuar a fazer uma atividade física é escolher a que

você MAIS gosta de praticar.

D) Para praticar atividades físicas NÃO PRECISAMOS  ir a uma academia de

ginástica, PODEMOS PRATICAR ATÉ MESMO DENTRO DE NOSSA CASA.

3 - Juntamente com a sua família, faça um cartaz incentivando as outras pessoas de

praticar atividades físicas regularmente. Você pode confeccionar este cartaz

usando a página do seu caderno na horizontal.  (RESPOSTA PESSOAL)



4 - Desembaralhe as sílabas abaixo e descubra cinco aspectos importantes de um

estilo de vida saudável a partir das imagens.

ALIMENTAÇÃO

FÍSICA

OTIMISTA

AMIGOS

DORMIR BRINCAR ESTUDAR

5 - Utilizando as palavras encontradas na Atividade 4, crie três frases criativas que

incentive as pessoas para a realização de atividades físicas. (RESPOSTA PESSOAL)

1 - Uma alimentação saudável deve fazer parte de nosso dia a dia.

2 - Toda criança deve dormir, brincar e estudar na medida certa.

3 - Praticar atividade física regularmente melhora a nossa qualidade de vida.



BLOCO 111 - HÁBITOS DE HIGIENE

ATIVIDADE 

1 - Na imagem acima vemos uma criança cuidadosamente lavando suas mãos, com

água e sabão, realizando diferentes movimentos.

A) Você já conhecia este técnica? (RESPOSTA PESSOAL)

B) Como você e sua família realizam estes cuidados higiênicos para prevenção do

coronavírus ? (RESPOSTA PESSOAL)

2 -  Os cuidados que temos com o nosso corpo em relação a higiene promove tanto

bem estar que em meio a Pandemia até o Cascão resolveu melhorar os seus hábitos

de higiene. Você viu? (RESPOSTA PESSOAL)

A) O que você achou dessa novidade? (RESPOSTA PESSOAL)

B) Mande um recado para o Cascão continuar se cuidando mesmo após a pandemia.

(RESPOSTA PESSOAL)
3 - Para sabermos um pouco mais sobre o coronavírus encontre no caça-palavras
alguns sintomas dessa doença.Dicas: Você encontrará 7 sintomas.

1 - CORIZA
2 - DORES
3 - FEBRE
4 -ESPIRRO
5 -DIARREIA
6 - TOSSE
7 -CANSAÇO



4 - Vamos ver se você está ligado? Marque um X, na ação correspondente.

A) Ficar em ambientes com muitas pessoas juntas.

B) Compartilhar objetos de uso pessoal como copos e talheres.

c) Ficar em casa.

Tocar os olhos, nariz, boca com as mãos.

Abraçar, beijar e cumprimentar as pessoas usando as mãos.

   5 - Em seu caderno adeque as afirmativas da atividade acima para que sejam         
 adequados a prevenção do Coronavírus.

                                                                                Fonte: http://meriti.rj.gov.br/home/wp-content/uploads/2020/03/1ATIVIDADES-DO-4%C2%AA-ANO.pdf

A) Devemos evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas.

B) Não podemos compartilhar objetos de uso pessoal, principalmente se a pessoa
estiver de quarentena (ou seja apresentar sintomas do coronavírus).

D) Devemos higienizar sempre as mãos evitando tocar nossos olhos, nariz e boca.

E) é aconselhável que neste período de distanciamento social evite os contatos
pessoais com as outras pessoas.



Ir a padaria, sacolão, farmácia ou supermercado.
Trajeto de casa até a escola quando a criança estuda na escola do bairro.

BLOCO 1V - HÁBITOS ANTIGOS

ATIVIDADE

 1- Pense nas pequenas tarefas do dia-a-dia que podemos realizar sem a necessidade
de ir de carro, ou seja, que podemos realizar caminhando. Liste, pelo menos, 2
(duas) ações.  Alguns exemplos de ações:

2- Converse com familiares e faça uma sondagem de hábitos e costumes antigos que
eles tinham e se perderam ou foram substituídos com o passar do tempo. Registre
um exemplo. (RESPOSTA PESSOAL)

3- Leia as frases:

OS AVÓS DE MIGUEL MANTÉM A TRADIÇÃO DO CAMPO E
AINDA USAM OBJETOS QUE NA CIDADE POUCO OBSERVAMOS.
MARIA NAS FÉRIAS ADORA PASSAR UNS DIAS COM OS AVÓS E

APRENDER AS TRADIÇÕES PASSADAS DE GERAÇÃO A GERAÇÃO.

a) Explique a diferença entre vida no campo e vida na cidade?

A vida no campo é marcada por locomoções a pé, a cavalo, longas caminhadas,
inclusive em terrenos íngremes. O trabalho é mais braçal e feito em pé, o que
possibilita estar em movimento o tempo todo. A vida urbana, ou vida na cidade, tem
suas vantagens, afinal temos acesso a tudo com mais facilidade: escola, trabalho,
produtos e serviços bem perto de nós.



b) Procure no dicionário o significado das palavras COSTUME e TRADIÇÃO.

TRADIÇÃO: Comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, etc.de
geração para geração.
COSTUME: Tradição habitual ou práticas frequentes.

4- Pense, apesar de pouco usual, escrever uma carta é uma demonstração de
carinho. Imagine seus colegas e amigos da escola, há quanto tempo saímos da
nossa rotina diária na EMJL. É muita saudade hein! Então agora você irá
escolher um colega ou amigo e vai escrever uma carta expressando esta
saudade. Capriche!

(RESPOSTA PESSOAL)



BLOCO V - HÁBITOS FAMILIARES

ATIVIDADE 

1 - Complete os espaços abaixo com as palavras a seguir:

VIDA  - TODAS - OUTRAS - AÇÕES

___TODAS_______ as pessoas fazem parte da história, mas as _____AÇÕES_______
de algumas influenciam mais a ___VIDA______ de todos que as ações de
____OUTRAS__________.

2 - Responda o que se pede:
a) Qual é o seu nome completo? (RESPOSTA PESSOAL)
b) Você sabe o significado do seu nome? Se não souber, faça uma rápida pesquisa e
escreva  em seu caderno.  (RESPOSTA PESSOAL)
c) Quem escolheu o seu nome? (RESPOSTA PESSOAL)
d) Você gosta do seu nome? Por quê? (RESPOSTA PESSOAL)

3 - Faça um desenho representando as pessoas que moram com você, identifique-as.
(RESPOSTA PESSOAL)
4 - Converse com seus familiares e pergunte a eles sobre alguns fatos importantes
que aconteceram na família de vocês. Anote alguns fatos em seu caderno.
(RESPOSTA PESSOAL)
5 - Você gosta de conhecer novas pessoas? Escreva abaixo pelo três nomes de
pessoas que você conhece de cada grupo de convivência.

(RESPOSTA PESSOAL)



PARABÉNS

TURMINHAA!!! 

Aprender é a única coisa de que 
a mente nunca se cansa, nunca tem

medo e nunca se arrepende.
Leonardo da Vinci


