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O trabalho faz parte da vida dos seres humanos. É qualquer atividade física ou intelectual 

realizada cujo objetivo seja fazer, transformar ou obter algo para realização pessoal e obtenção 

de recursos econômicos. 

 

 

 

 

 

Componente Curricular: LINGUA PORTUGUESA 

Estudantes e famílias: 

Estamos quase finalizando o semestre e com ele uma sensação de muito trabalho 

desenvolvido para vocês: queridos alunos.  Esta semana fecharemos as atividades e portanto 

estaremos no processo de avaliação e conclusão do semestre. Procure as atividades que 

ficaram faltando e aproveite o tempo que dispor para executá-las.  

 Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. A participação de vocês e envolvimento com os professores são essenciais nesse 

distanciamento social. Tire as dúvidas que talvez existam. 

Logo em breve estaremos juntos! 

      Você pode entrar em contato com a escola e professoras pelos endereços:   

                emebanita519@gmail.com          www.facebook/emebanita.malfatti   

                                                     Boas aprendizagens! Até breve! 

 

 

 

 

 

 

Boas aprendizagens! Até breve! 

 

 

 

 

mailto:EMEBANITA519@GMAIL.COM
http://www.facebook/EMEBANITA.MALFATTI
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DIÁRIO DE UM MENINO TRABALHADOR 

 

Querido diário: 

Hoje, sexta- feira, a Kombi do seu Luiz passou um pouco antes das 3 da manhã. 

Ainda bem que não estava muito frio. A noite de lua cheia estava clara e estrelada. E os 

cachorros uivavam, em vez de latir. Só podia ser sinal de algum lobisomem no pedaço. 

É, eu sou assim, gosto de inventar histórias quando acordo, pra ver se espanto o 

sono. Só que quase nunca dá certo. A gente acorda mesmo na hora em que começa a 

levar aqueles cestos pesados da padaria para a Kombi. 

Quando o seu Luiz dá a partida, o negócio é ficar de olho bem aberto e corpo muito 

esperto, principalmente na hora de pular com a Kombi andando (...) O mais difícil, como 

sempre, foi a entrega depois da ponte, onde as casas são mais esparramadas. (...). 

Fico com tanto sono que não dá nem pra prestar atenção direito na explicação da 

professora. Hoje, eu cheguei em casa às 8 da manhã e dormi só até meio-dia, pois antes 

de almoçar e ir para escola eu ainda tinha que fazer a lição de casa. 

Agora já são 8 da noite e eu ainda estou conseguindo escrever porque o café que 

tomei com pão, em vez de comida, fez meu sono chegar atrasado. Mas agora, que ele já 

veio com força total, só estou conseguindo enxergar a minha cama. 

Boa noite, diário. 

 

JÔ AZEVEDO, Iolanda Huzak e Cristina Porto. Serafina e a criança que trabalha. São Paulo: Ática,1996. 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 

 Fone (11) 4072-7034  

EMEB ANITA CATARINA MALFATTi 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 

R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

Atividade 1 

 

A ideia central do texto é mostrar 

 

a) as ideias de um menino para fugir do trabalho. 

b) o dia a dia de um menino que não gosta de estudar. 

c) a dura realidade de uma criança que trabalha muito. 

 

Atividade 2 

 

Quem nos conta a história do texto é 

a) o próprio menino. 

b) a mãe do menino. 

c) o Seu Luiz. 

d) a professora do menino. 

 

Atividade 3 

 

De acordo com o texto, o menino não presta atenção à aula porque 

 

a) não gosta de estudar. 

b) vive pensando em namorada. 

c) prefere ficar andando de Kombi. 

d) chega à aula muito cansado. 
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Atividade 5 

 

De acordo com o texto, por que a entrega é mais difícil depois da ponte? 

 

a) A Kombi andava muito rápido. 

b) As casas eram distantes umas das outras. 

c) Atravessar a ponte era muito difícil. 

d) O percurso da ponte era muito longo. 

 

Atividade 6 

 

Releia: “Só podia ser sinal de alguma lobisomem...” Em qual das frases abaixo a 

palavra sinal tem o mesmo sentido usado na frase acima? 

 

a) O menino tem um sinal no rosto. 

b) O motorista avançou o sinal. 

c) Seu Luiz deu um sinal ao comprar a Kombi. 

d) Nuvens escuras é sinal de chuva. 

 

Atividade 7 

 

Na expressão “... Mas agora ele veio com toda força.” De acordo com o texto, o 

pronome ele está se referindo 

 

a) ao sono. 

b) ao menino. 

c) ao trabalho. 

d) ao Seu Luiz. 
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Atividade 8 

 

Releia: “Só podia ser sinal de lobisomem no pedaço. Se bobear, a gente tem que 

disparar atrás da Kombi”. As expressões em destaque indicam que o texto   

 

a) usa uma linguagem diferente da fala real do menino. 

b) elogia a forma de falar do personagem. 

c) procura mostrar a fala real do menino. 

d) critica a forma de falar do garoto. 

 

 

 

Gabarito (respostas) 

 

Atividade 1 

Letra C. 

Atividade 2 

Letra A. 

Atividade 3 

Letra D. 

Atividade 4 

Letra B. 

Atividade 5 

Letra B. 
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Atividade 6 

Letra D. 

Atividade 7 

Letra A. 

Atividade 8 

Letra C. 

 

Fonte da aula: https://drive.google.com/file/d/1JdQTQ1eOq4FJreXxekNWeWvgjTDWw4nE/preview 

Acesso em julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 Estudar os números inteiros relativos – Parte II 

 Em certas regiões, quando se está no inverno as temperaturas ficam muito baixas e 

chegam a ficar em graus negativos, ou abaixo de 0 graus Celsius. Os números negativos estão 

presentes em nosso dia a dia em diversas áreas além da matemática. Mas você sabe dizer o 

que é um número negativo? Qual a sua utilidade? Como ele surgiu?  

Na matemática, chamamos de números negativos todo número real que seja menor que 

zero, como por exemplo: -1, -2, -3 e -4. E quando dois números estão à mesma distância do 

zero, como o -4 e o 4, dizemos que são números simétricos ou opostos. Na física, os números 

negativos servem para dar nome às cargas existentes em partículas eletricamente carregadas. 

Quando a carga é negativa chamamos de elétron. 

Por Priscila Melo em 26/09/2014 

 

 

 

 

 

Componente Curricular: MATEMÁTICA 

https://drive.google.com/file/d/1JdQTQ1eOq4FJreXxekNWeWvgjTDWw4nE/preview
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REPRESENTAÇÃO DOS NÚMEROS INTEIROS NA RETA 

 

Vamos traçar uma reta e marcar o ponto 0. À direta do ponto 0, com uma certa unidade de 

medida, assinalemos os pontos que correspondem aos números positivos e à esquerda de 0, 

com a mesma unidade, assinalaremos os pontos que correspondem aos números negativos. 

 

_I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I_ 

-6     -5     -4    -3    -2    -1     0    +1   +2    +3    +4,   +5,  +6 

 

 

Exercícios 

 

1) Escreva os números inteiros: 

Dica: compreendido = estar entre 

a) compreendidos entre 1 e 7 

b) compreendidos entre -3 e 3  

c) compreendidos entre -4 e 2  

d) compreendidos entre -2 e 4  

e) compreendidos entre -5 e -1  

f) compreendidos entre -6 e 0  

 

2) Responda: 

Dica: 

Sucessor: é o número que vem depois, ou seja, estará do lado direito 

Antecessor: é o número que vem antes, ou seja, estará do lado esquerdo 

a) Qual é o sucessor de +8?  

b) Qual é o sucessor de -6?  

c) Qual é o sucessor de 0 ?  
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d) Qual é o antecessor de +8?  

e) Qual é o antecessor de -6?  

f) Qual é o antecessor de 0 ?  

 

3) Escreva utilizando os números inteiros  o antecessor e o sucessor dos números: 

Lembrando: 

 Antecessor é que vem antes (lado esquerdo do número) 

Sucessor é o que vem depois (lado direito de número) 

Exemplo:  

+5   

Antecessor é 4  

Sucessor é 6 

 

a) +4  

b) -4  

c) 54  

d) -68  

e) -799  

f) +1000  

 

NÚMEROS OPOSTOS E SIMÉTRICOS 

 

Na reta numerada, os números opostos estão a uma mesma distancia do zero. 

 

_I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___ 

-6     -5     -4    -3    -2    -1     0    +1   +2    +3    +4,   +5,  +6 
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Observe que cada número inteiro, positivo ou negativo, tem um correspondente com sinais 

diferentes 

 

Exemplo 

a) O oposto de +1 é -1. 

b) O oposto de -3 é +3. 

c) O oposto de +9 é -9. 

d) O oposto de -5 é +5. 

 

Obsevação: O oposto de zero é o próprio zero. 

 

EXERCÍCIOS 

 

1) Determine: 

 

a) O oposto de +5 =  

b) O oposto de -9 =  

c) O oposto de +6 =  

d) O oposto de -6 =  

e) O oposto de +18 =  

f) O oposto de -15 =  

g) O oposto de +234=  

h) O oposto de -1000 =  
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COMPARAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS , 

 

Observe a representação gráfica dos números inteiros na reta. 

 

_I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

  -6     -5     -4    -3    -2    -1     0    +1   +2    +3    +4,   +5,  +6 

 

 

Dados dois números quaisquer, o que está à direita é o maior deles, e o que está à esquerda, 

o menor deles. 

Dica: 

 Na parte positiva, quanto mais longe do zero maior será o número. 

Na parte negativa, quanto mais longe do zero menor será o número. 

< = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟                                       > = 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 

 

Exemplos 

a) -1 > -4, porque -1 está à direita de -4. 

E também porque na parte negativa, o quatro negativo está mais longe do zero em 

relação ao negativo de 1 

b) +2 > -4, porque +2 está a direita de -4 

E também porque qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. 

c) -4 < -2 , porque -4 está à esquerda de -2. 

E também porque o negativo de quatro está mais longe do zero em relação ao negativo 

de 2 

d) -2 <  +1, porque -2 está à esquerda de +1. 

E também porque qualquer  número negativo é menor 
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Exercicios 

 

1) Qual é o número maior ? 

a) +1 ou -10  

b) +30 ou 0  

c) -20 ou 0  

d) +10 ou -10  

e) -20 ou -10  

f) +20 ou -30  

g) -50 ou +50  

h) -30 ou -15  

 

2) Compare os seguintes pares de números, dizendo se o primeiro é maior, menor ou igual 

Exemplo:   +8 e +3     Resposta: maior 

 

a) +2 e + 3 

b) +5 e -5 

c) -3 e +4  

d) +1 e -1  

e) -3 e -6  

f) -3 e -2  

g) -8 e -2  

h) 0 e -5  

i) -2 e 0  

j) -2 e -4  

l) -4 e -3  

m) 5 e -5  
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n) 40 e +40  

o) -30 e -10  

p) -85 e 85  

q) 100 e -200  

r) -450 e 300  

s) -500 e 400  

 

Fonte: 

https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/02/numeros-inteiros-para-6-serie-ou-7-ano.html 

 

 

 

 

Na aula de hoje nós iremos: 

 Apresentar os principais tipos de dança. 

 Incitar a dança como atividade benéfica para a saúde 
 

Vamos identificar alguns tipos de dança, e aprender como ela traz benefícios para nossa saúde. 

 

TEMA DA AULA: Dança – Parte 2   

 

 Já sabemos que a humanidade produz arte desde a Pré-História, pois foram 

encontradas pinturas milenares nas paredes de cavernas que comprovam isso. Supõe-se que a 

dança também estava presente naquela época. 

 Na sociedade atual, temos diversas modalidades de dança como as danças de 

salão, executadas por casais, e a valsa, de origem europeia, que se tornou conhecida e praticada 

em todo o mundo. 

 

  

Componente Curricular: ARTE 

https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/02/numeros-inteiros-para-6-serie-ou-7-ano.html
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Observe as imagens a seguir que mostra diversos tipos de dança: 

 

todamateria.com.br 

 

paracatu.net 

 

santos.sp.gov.br 

 

educacao.umcomo.com.br 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3QLzmV1PZz8 

 

 

1. Identifique cada um dos tipos de danças acima 

 

2. Se fosse para escolher uma delas para aprender, qual você escolheria e por quê? 

 

3. Você acha que dançar é importante? Por quê? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3QLzmV1PZz8
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Dança e Saúde 

Os médicos dizem que dançar faz bem à saúde. Isso porque, ao dançarmos, 

movimentamos o corpo de maneira diferente da que estamos acostumados no dia a dia. Mais 

do que simplesmente trabalharmos a coordenação motora e a concentração para a execução 

dos movimentos, quando dançamos trabalhamos partes do nosso corpo associando movimentos 

a ritmos variados; além disso, exercitamos a memória, afinal, para uma coreografia ser bem 

executada, precisa ser memorizada. 

A emoção que sentimos ao nos envolvermos com o som, com a música e com a poesia 

das letras também pode trazer relaxamento e benefícios psicológicos. 

A dança é uma ótima atividade para nossa saúde, mas também para nossas relações 

pessoais, uma vez que danças coletivas, por exemplo, estimulam a interação entre as pessoas. 

 

Fonte: 

Livro Caminhar e Transformar – Arte – EJA – FTD, 1.a edição, São Paulo, 2013 

 

 

4. Assinale V para Verdadeiro e F para Falso, com as informações abaixo em relação à dança: 

(     ) Prejudica a saúde 

(     ) Proporciona o movimento do corpo, por isso faz bem para a saúde 

(     ) Prejudica a concentração, pois existem muitos movimentos difíceis de serem realizados. 

(     ) Possui apenas um tipo de ritmo 

(     ) É benéfica para o corpo, porém não influencia na memória. 

(     ) Estimula a relação entre as pessoas. 

 

 

 

O MUNDO QUE QUEREMOS!!! VAMOS AGORA DAR CONTINUIDADE NO LIVRO DIDÁTICO 

QUE ABORDA O ASSUNTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO PLANETA. LEIA 

E PROCURE OBSERVAR O MAPA OK? 

Componente Curricular: CIENCIAS 
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FONTE: LIVRO PROJETO CIENCIAS BURITI (5ºANO) 
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AS CORES DO MAPA ACIMA    VERDE – PARQUE NACIONAL, VERMELHO – RESERVA 

BIOLÓGICA, MARROM – ESTAÇÃO ECOLÓGICA, AMARELO – RESERVA EXTRATIVISTA, 

ROXO – FLORESTA NACIONAL 

 

AGORA, DE ACORDO COM A LEITURA, RESPONDA: 

1)QUAL É O PRINCIPAL OBJETIVO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE 

PROTEÇÃO INTEGRAL? E DE UMA UNIDADE DE USO SUSTENTÁVEL? 

 

2)QUAL DOS TIPOS DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APRESENTA MAIOR RESTRIÇÃO 

ÀS ATIVIDADES HUMANAS? 

 

3)QUE TAL CONHECER UM PARQUE NACIONAL? ESCOLHAM UM PARQUE NACIONAL E 

FAÇAM UMA PESQUISA SOBRE ELE. 

 ONDE ESTÁ LOCALIZADO? 

 QUE ATIVIDADES PODE SER REALIZADA NELE? 

 QUE SERES VIVOS PODEM SER ENCONTRADOS NESSE PARQUE? 

 HÁ COMUNIDADES QUE VIVEM DENTRO DO PARQUE OU NAS PROXIMIDADES 

DELE? 

 O PARQUE PODE SER VISITADO OPOR TURISTAS? EM QUAIS CONDIÇÕES? 
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RETOMADA DE VOCABULÁRIO 

 

Na atividade desta semana vamos mergulhar em boa parte do vocabulário que aprendemos em 

inglês. Você lembra? Vimos: 

 

THIS E THAT 

FOOD 

 

 

Ufa! Muita coisa. Não é mesmo? É muito importante no estudo de inglês sempre voltarmos nos 

conteúdos já ensinados, principalmente vocabulário. Pois só assim você conseguirá melhorar 

seu processo comunicativo na língua estudada. Faz-se necessário você refletir sempre. Por 

exemplo, vamos imaginar que você já terminou seu período letivo de aula e sabe que teve aulas 

de inglês. O que você lembraria de inglês no dia a dia? Como se cumprimenta? Ou os seus 

parentes? Ou os objetos que você começou a usar na escola? Ou a própria palavra ESCOLA 

que é School! Veja, a partir de agora você conhece algumas palavras e também um pouco dos 

recursos linguísticos que o inserem em uma nova língua. A língua inglesa. 

 

Exercício:  

 

Para retomar o vocabulário em inglês você precisa retomar as atividades dadas. Seria 

interessante que você retomasse todas elas, relesse os exercícios que respondeu e fizesse este 

aqui sem consultar. E depois que você terminasse verificasse se você acertou ou não. Tente. 

Vamos ver se você consegue.  

 

- Abaixo estarão afirmativas que você deverá responder o que se pede em INGLÊS de acordo 

com o vocabulário dado durante o semestre em quarentena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Curricular: INGLES 
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a) Pronome referente a esse, essa ou isso. 

 

b) Pronome referente a aquele, aquela ou aquilo. 

 

c) O vídeo abaixo usa o pronome demonstrativo estudado. Qual? 

https://www.youtube.com/watch?v=W3wLW1Q56F0 

 

d) O nome dessa comida é ________   __________? 

  

 

e) KIBOM é uma marca que vende que sobremesa? 

 

f) Na vegetables fair nós compramos: MILK (    ) ou LETTUCE (    ) 

 

g) Você prefere EGG:  raw (    )  fried (    )   cooked (    ) 

 

h) RICE and BEAN são respectivamente: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W3wLW1Q56F0
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 Na aula de hoje vamos ler e refletir sobre a tirinha da Mafalda: 

 

Atividade: 

 De acordo com as aulas anteriores realizamos leituras a respeito das pandemias que o mundo 

enfrentou. Escreva em seu caderno que você entendeu sobre a tirinha da Mafalda; O que quer 

dizer a expressão: “ O mundo está doente”. 

 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 
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Na aula de hoje vamos acompanhar um vídeo, no qual há vários episódios históricos mas hoje 

vamos escolher o sétimo deles  que retrata o poderoso império asteca no qual domina a América 

Central, mas seu futuro está ameaçado pelo efeito dominó da chegada de um exército islâmico 

a Constantinopla, a 12.000 km de distância, no que é hoje a Turquia. Devido à invasão deste 

centro de comércio, e para não perder o acesso às especiarias e outros insumos, os europeus 

se apressam a encontrar uma nova rota para o Oriente. Assim, Cristóvão Colombo chega 

acidentalmente à América, e encontra ouro. Em menos de 30 anos os astecas serão 

conquistados. 

Indicação de Vídeo: Humanidade: A História de Todos Nós - Episódio 7: Novo Mundo 

 

Acesse o link do vídeo: https://youtu.be/uyCRJBu5Pqw 

Atividade: 

 

Escreva em seu caderno suas impressões sobre o filme a conquista e o fato histórico. 

Componente Curricular: HISTÓRIA 

https://youtu.be/uyCRJBu5Pqw

