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Local:    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 4 ANO Data: 14/05 ATÉ 20/05 Carga Horária:1 HORA  

Componente Curricular 
Central: 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): 

Professor: 

 HISTÓRIA  HISTÓRIA E PORTUGUÊS ELIS MICHELI WEGNER 

Tema da Aula: TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS EM TEMPO DE PANDEMIA. 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular) 

 A ação das pessoas, grupos socias e comunidades no tempo e no espaço: nomadismo, 

agricultura, escrita, navegações, indústrias entre outras. 

O passado e o presente; A noção de permanência e as lentas transformações sociais e 

culturais. 

Objetos de Conhecimento 
A ação das pessoas, grupos socias e comunidades no tempo e no espaço. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos 

grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do 

pastoreio, criação da indústria etc. 

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas 

interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

(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. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

COMPUTADOR, INTERNET, PORTAL DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO  

Avaliação: A Avaliação será desenvolvida através da resolução e formação de respostas dos alunos, 
de observação e identificação em descrever, identificando sua compreensão em interpretar textos 
sobre o passado e o presente. Através da produção de texto e ilustrações sobre o tema proposto. 

Referencial: SITE DE INTERNET 
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coronavirus-covid-19.htm acesso em 29-04-2020 ás 14h. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia acesso em 29-04-2020 ás 15h. 
 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – Sexta- Feira 15-05-2020 

Leia o texto abaixo e em seguida responda as seguintes questões: 
 

Coronavírus (COVID-19)  

COVID-19 é uma doença causada por 

um  vírus da família dos coronavírus, tem esse 

nome, porque representa uma coroa. Registros 

da doença iniciaram-se no ano de 2019, mas a 

identificação do agente causador e as 

consequências dessa infecção só ocorreram no 

ano de 2020. 

Responsável por causar febre, dificuldade 

respiratória e tosse, essa infecção assemelha-

se a uma gripe. Entretanto, a dificuldade 

respiratória não é comum na infecção causada 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coronavirus-covid-19.htm%20acesso%20em%2029-04-2020
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia%20acesso%20em%2029-04-2020


 

pelo influenza (vírus da gripe). A transmissão da 

COVID-19 ocorre de uma pessoa para outra por 

meio do contato com gotículas 

respiratórias. Assim sendo, uma das medidas 

para se prevenir é evitar locais com 

aglomerações de pessoas. 

Rapidamente a COVID-19 espalhou-se por 

vários locais do planeta, levando a Organização 

Mundial de Saúde a classificar a doença como 

uma pandemia. 

Mas o que significa o termo pandemia? 

Pandemia é uma epidemia de doença 

infecciosa que se espalha entre 

a população localizada numa grande região                        

geográfica como, por exemplo, um continente ou  

 

mesmo o Planeta Terra.  A primeira pandemia 

reconhecida, provavelmente de gripe, iniciou na 

Ásia no verão de 1580 e se espalhou para a 

África e Europa, e América do Norte. 

 
 
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coronaviru

s-covid-19.htm acesso em 29-04-2020 
 
 

Copie em seu caderno as seguintes perguntas e responda: 
 

1) Qual o nome oficial da doença causada pelo novo corona vírus?  
2) Assinale a alternativa correta.  Por que o nome é corona vírus? 
a) Porque foi uma homenagem ao pesquisador que descobriu o vírus. 
b) Porque essa família de vírus surgiu numa cidade chamada Corona. 
c) Porque essa família de vírus tem as características de se parecer com uma coroa. 

 
3) De acordo com o panfleto ao lado, quais os principais sintomas 
do COVID-19? 

a) Febre, tosse, dificuldade de respirar. 
b) Fraqueza intensa, náuseas e falta de ar. 
c) Diarreia, vômitos e febre. 

1- Descreva um pequeno texto sobre quais mudanças e hábitos 
diários sua família tem adotado após a pandemia do COVID-19. 
2- Em uma folha elabore um panfleto com ilustrações sobre as 
seguintes formas de prevenir a doença.                                       
Não esqueça de colocar um título.  
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coronavirus-covid-19.htm%20acesso%20em%2029-04-2020
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coronavirus-covid-19.htm%20acesso%20em%2029-04-2020

