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ESCOLA:______________________________________________________________________________ 

ALUNO:______________________________________________________________________________ 
PROFESSOR (A):_______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO – PERÍODO EMERGENCIAL – COVID-19 

- PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULA –  

AEE- GRUPO LARANJA PERÍODO: 29/03/2021 a 01/04/2021 BLOCO 05 

SEGUNDA – FEIRA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                               DATA:____/____/_______ 

Objetivo: Aprender/relembrar a brincadeira de stop. 

Srs. Responsáveis: Nossa atividade de hoje é o stop, para brincar precisamos de pelo menos duas 

pessoas, cada um esconde sua mão atrás do corpo e depois coloca uma quantidade de dedos 

aleatória juntos, a partir daí conta para cada dedo uma letra do alfabeto, a letra escolhida deverá 

ser usada para todas as palavras de uma linha quadro abaixo. CEP significa: cidade, estado ou país 

e PERSONAGEM pode ser de histórias ou de quadros da TV (filmes/desenhos, séries). A cada 

rodada deve ser escolhida uma letra diferente. Na última coluna registre os pontos de cada rodada. 

- 0 se não conseguiu lembrar de nenhuma palavra, 

-5 se colocou palavras iguais a dos outros participantes, 

- 10 se colocou uma palavra que ninguém escreveu.  

Depois de completar o quadro, deve se fazer a contagem. Ao final, some os pontos e veja quem 

ganhou. Divirta-se. 

ATIVIDADE 1- STOP 

VOCÊ JÁ BRINCOU DE STOP? VAMOS VER QUANTAS PALAVRAS VOCÊ CONSEGUE ESCREVER E 

QUANTOS PONTOS FARÁ AO TODO. 

 



QUARTA-FEIRA             

AUTOCUIDADO/SAÚDE E SEGURANÇA                                               DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo: Identificar situações em que pode ocorrer a proliferação do mosquito da dengue 

Srs. Responsáveis: Converse com o aluno sobre a importância dos cuidados para evitar o 

aparecimento do mosquito da dengue. Nesta atividade o aluno deve identificar e circular as 

situações favoráveis ao aparecimento do mosquito da dengue. 

ATIVIDADE- CUIDADO COM A DENGUE 

 

OBSERVE A IMAGEM E CIRCULE OS SETE ERROS QUE PODEM CAUSAR O APARECIMENTO DO 

MOSQUITO DA DENGUE 

 

 

 
 

 



 

ANEXO- TABELAS PARA BRINCAR DE STOP 
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