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6º BLOCO DE ATIVIDADES 

TEMPO DE APRENDIZAGEM III – TAP III 

PERÍODO – 08 a 12 DE JUNHO DE 2020 
 

ESCOLA: ___________________________________ 
 

NOME: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATIVIDADE 1 

 
 Os direitos da pessoa idosa estão 
reunidos no Estatuto do Idoso (Lei 
n. 10.741), aprovado em 2003. O 
Estatuto, que regula os direitos das 
pessoas com idade igual ou superior a 60 
anos, reúne 118 artigos. Em linhas gerais, 
ele estabelece a obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder 
Público em assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 
 
Fonte: https://cnj.jusbrasil.com.br/noticias/346295703/cnj-servico-saiba-quais-sao-os-direitos-dos-idosos 
 

  

1) Leia com atenção o texto acima e responda: 

 
A) Qual documento que estabelece os direitos dos idosos e das idosas? 

      _____________________________________________________________________ 

A) Quais as instituições responsáveis em assegurar aos idosos e idosas seus direitos? 

       ______________________________________________________________________ 

B) Cite cuidados que você conhece e que devemos ter com os idosos e a idosas 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028080/estatuto-do-idoso-lei-10741-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028080/estatuto-do-idoso-lei-10741-03
https://cnj.jusbrasil.com.br/noticias/346295703/cnj-servico-saiba-quais-sao-os-direitos-dos-idosos
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ESCOLA MUNICIPAL: ____________________________________________________ 

DATA: _____/____/____PROFESSOR (A):_____________________________________ 

ALUNO (A) _____________________________________________________________ 

TURNO: ________________TURMA:________________ TAP III  

 MATEMÁTICA E ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

 
ATIVIDADE 2 

 
O 3º artigo do Estatuto do Idoso afirma que “é obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, 
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Para proteger o idoso, 
inclusive no seio familiar, vigora no Brasil o Estatuto do Idoso.  

 

A Lei 10.741/2003 dispõe sobre o Estatuto do Idoso, regulando e assegurando direitos 
às pessoas maiores de 60 (sessenta) anos. As denúncias de violência contra 
idosos podem ser feitas pelo Disque 100, que funciona diariamente, 24 horas por dia, 
incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por 
meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular), bastando 
discar 100. A denúncia deve ser apresentada aos órgãos competentes, seja a Delegacia do 
Idoso, o Ministério Público ou a Defensoria Pública. 

  
Fonte:https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR796BR796&ei=IlXVXuKTKYq-5OUP05-asA4&q=estatuto+do+idoso&oq=estatudo&gs_l 
 

Para além da Covid19, todos os idosos e idosas devem ser cuidados e bem tratados, sendo 
importante que todos conheçam o Estatuto do Idoso- Lei 10.741/03. 

1) Quais são os direitos que o Estatuto garante ao idoso? 

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2) Porque em alguns casos o Estatuto do Idoso precisa proteger o idoso e a idosa da 
sua própria família?  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Quem é considerado idoso e idosa pela lei no Brasil? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Onde denunciar maltrato ao idoso e idosa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR796BR796&ei=IlXVXuKTKYq-5OUP05-asA4&q=estatuto+do+idoso&oq=estatudo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKOgQIABBDOgUIABCDAToCCABQhKoIWPe-CGCNxghoA3AAeACAAe0BiAHrDJIBBTAuNy4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=psy-ab
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ESCOLA MUNICIPAL: ____________________________________________________ 

DATA: _____/____/______PROFESSOR (A):___________________________________ 

ALUNO (A) _______________________________________________________ 

TURNO: ________________TURMA:________________ TAP III  

 LÍNGUA PORTUGUESA E ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

 

ATIVIDADE 3 

QUAIS OS MOTIVOS PARA OS IDOSOS TEREM MAIS DIFICULDADE DURANTE A 
QUARENTENA? 

Em meio aos esforços para tentar controlar a disseminação do Coronavírus no Brasil, tem-
se notado que o número de idosos nas ruas, em supermercados, farmácias, postos de 
saúde e bancos ainda é alto. Isso ocorre porque muitos idosos não têm com quem contar 
para fazer atividades fora de casa, por viverem sozinhos, ou mesmo, não terem o apoio 
dos familiares, sendo assim, não existe outra opção a não ser sair de casa. Estar em 
isolamento, dentro de casa, é difícil para todos, mas para os idosos tudo isso toma 
proporções diferentes, provocando sintomas como ansiedade, preocupação e medo. 
Auxilie o seu familiar ou amigo com paciência e informação e não com críticas e 
irritabilidade.  

    

Fonte https://www.vittude.com/blog/fala-psico/idosos-na-quarentena/ 

 
Leia e reflita sobre o texto: 
 
1) Porque os idosos e idosas têm circulado nas ruas em meio a pandemia? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2) O que você diria para os idosos e idosas sobre a necessidade do isolamento?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Vamos fazer uma revisão? Responda o que está sendo pedido para retirar do texto: 

 
a) Substantivo próprio com 6 letras iniciada com a letra “B”: ________________________ 

b) Substantivo comum com 5 letras escrita no plural:_____________________________ 

c) Substantivo comum com 4 letras escrita no singular:___________________________ 

d) Substantivo comum masculino com 5 letras no plural:__________________________ 

e) Substantivo comum feminino com 8 letras no plural:___________________________ 

https://www.vittude.com/blog/fala-psico/idosos-na-quarentena/
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ESCOLA MUNICIPAL: ____________________________________________________ 

DATA: _____/____/____PROFESSOR (A):_____________________________________ 

ALUNO (A) ____________________________________________________________ 

TURNO: ________________TURMA:________________ TAP III  

ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA E MATEMÁTICA  
 

 
ATIVIDADE 4 

COMO A COVID-19 AFETA OS IDOSOS 

Com base em dados obtidos após o surto inicial de Covid-19 na China e a rápida 
disseminação da doença na Itália, a fragilidade dos idosos diante da infecção 
pelo novo Coronavírus se tornou evidente. Apesar de as chances de contágio 
serem as mesmas para todas as faixas etárias, o risco de agravamento da 
doença aumenta à medida em que a idade do paciente avança. É considerado 
idoso aquela pessoa com mais de 60 anos.  

Fonte: http://previva.com.br/covid-19-em-idosos/ 

 

1) Circule a resposta correta: 

Senhor João tem 60 anos, quais são os números que vem antes e depois da idade dele? 
  

a) 78 e 80 

b) 59 e 61 

c) 74 e 76 

2) Escreva o antecessor e sucessor dos números: 

 52   78   85  

 58   69   89  

 62   65   95  

 

3) Continue a sequência de números para achar seus antecessores e sucessores: 

 

 25  27  29  31  33 

 48  50  52  54  56 

 
 
 
 

http://previva.com.br/covid-19-em-idosos/
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ESCOLA MUNICIPAL: ____________________________________________________ 

DATA: _____/______/____PROFESSOR (A):__________________________________ 

ALUNO (A) _______________________________________________________ 

TURNO: ________________TURMA:________________ TAP III  

 MATEMÁTICA E ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

 
ATIVIDADE 5 

 
Este recado foi escrito à mão, em uma folha de caderno, por Fernanda Martins, moradora 
da região central da cidade de São Paulo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: https://www.natura.com.br/blog/cuidar-da-rede-de-relacoes/novo-coronavirus-veja-6-atitudes-simples-para-ajudar-a-quem-precisa 
 

 

 

1) Veja no quadro abaixo alguns produtos vendidos no mercado de Fernanda.  Você sabe o 

preço de cada um? Escreva ao lado o preço de cada produto. 

 

PRODUTO R$ PRODUTO R$ 

FEIJÃO  LEITE INTEGRAL  

ARROZ  SABÃO EM PÓ  

MACARRÃO  DETERGENTE  

OVOS  CAFÉ  

 
2) Quais produtos de limpeza aparecem no quadro? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Fernanda foi solidária com seus 
vizinhos idosos e do grupo de 

risco, e resolveu fazer compras no 
mercado de sua propriedade. 

https://www.natura.com.br/blog/cuidar-da-rede-de-relacoes/novo-coronavirus-veja-6-atitudes-simples-para-ajudar-a-quem-precisa
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3) De acordo os preços dos produtos, resolva os problemas abaixo: 

 
a) Se um dos vizinhos de Fernanda solicitar que ela compre ovos, leite integral mais sabão 

em pó, quanto ele vai gastar?  

 
Cálculo_________________________ Resposta: ________________ 
 
 

b) Outro vizinho de Fernanda  deu  R$ 20,00 e pediu pra comprar café e macarrão, quanto 

sobrou de troco? 

 
Cálculo_________________________ Resposta: ________________ 
 
 

c) Fernanda fez as compras para uma vizinnha, colocou no carrinho feijão, arroz, leite 

integral e café. Qual o valor total das compras da vizinha? 

 
Cálculo_________________________ Resposta: ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BOM FINAL DE SEMANA! 
 
 
 
 


