
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.E OLGA BENÁRIO PRESTES 

RUA SÁO GENARO, 149 V. Sta. Cecilia – DIADEMA - TEL: 40553555 

 

 

PROFESSORA: PAMELA E LILIANE 

SÉRIES: 3ºB 

DISCIPLINAS: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E 

HISTÓRIA. 

 

 ESCRITA COM LETRA BASTÃO, DE IMPRENSA E CURSIVA, CONTRIBUIR PARA A 

PRÁTICA DE LEITURA FLUENTE E PRAZEROSA, TRABALHAR O GÊNERO CARTA 

E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.TRABALHAR SEQUÊNCIA NUMÉRICA, NÚMERO 

CARDINAL, NÚMEROS ÍMPARES, ANTECESSOR E SUCESSOR, CONTAS DE 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO.TRABALHAR O TEMA ATUAL PANDEMIA. 

 EM SALA DE AULA TODOS OS DIAS INICIAMOS COM UMA LEITURA E DEPOIS 

UTILIZAMOS ESSA MESMA LEITURA PARA REALIZARMOS VÁRIAS ATIVIDADES 

DENTRO DE PRATICAMENTE TODAS AS DISCIPLINAS. DESSA FORMA O 

APRENDIZADO FICA MAIS SIGNIFICATIVO PARA OS ALUNOS QUE APRENDEM DE 

MANEIRA MAIS CONTEXTUALIZADA. 

 

BOA ATIVIDADE!!!! 

ATÉ BREVE. 

PROF.ª PAMELA E LILIANE. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

1) NO SEU CADERNO FAÇA O CABEÇALHO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMEE OLGA BENÁRIO PRESTES 

DIADEMA,      DE JULHO DE 2020.  

NOME: ______________________________________ 

PROFESSORAS: PAMELA E LILIANE 

 

2) NO SEU CADERNO FAÇA O ALFABETO COM AS LETRAS CURSIVA E DE IMPRENSA: 

 

3) NO SEU CADERNO FAÇA SEU NOME COMPLETO COM LETRA BASTÃO E CURSIVA: 

 

4) VAMOS RELEMBRAR O QUE É UMA CARTA? 

 

 

 

Olá turminha! 

Estamos com saudades de vocês, acreditamos que dentre em breve, nos veremos. 

Enquanto isso, procure se cuidar e estudar bastante. 

Um abraço apertadinho,   

                                    Professoras Pamela e Liliane 

 

 

 

 

Dica da atividade 

 

As atividades desta semana, nos ensinará sobre escrever carta. 

Você já escreveu uma carta para alguém? Sabe como inicia?  

Muito bem, abaixo teremos algumas dicas importantes, leia com atenção e depois realize as 

atividades em seu caderno. 

 

 

 

 

 



 

 

DICAS PARA ESCREVER UMA CARTA 

 

 

 

 

 



⮚ VAMOS LER COM ATENÇÃO ESTA CARTA. 

 

 

 

 

 

⮚ LEIA, NOVAMENTE A CARTA PARA ALGUÉM, DEPOIS RESPONDAM 

JUNTOS AS PERGUNTAS. 

 

1. PARA QUEM SE DESTINA A CARTA? 



2. QUEM ESCREVEU A CARTA? 

3. SOBRE QUAL ASSUNTO TRATA A CARTA? 

4. EM QUE DIA E MÊS ESTA CARTA FOI ESCRITA? 

5. VOCÊS SABEM O QUE SIGNIFICA A SIGLA PS? E A SIGLA SRA? 

 
 

⮚ Após, a conversação sobre a carta, responda em seu caderno as 

perguntas. 

1.DO QUE OS VIZINHOS SE QUEIXAVAM? 

R._________________________________________________________________

_ 

2. QUAL NOME DA DONA DO CACHORRO? 

R._________________________________________________________________

_3. QUAL NOME DO CACHORRO? 

R._________________________________________________________________

_ 

4. PARA SAM, O QUE ERA MODERADO? 

R._________________________________________________________________

_ 

5. O QUE SAM CONSIDERAVA BARULHENTO? 

R._________________________________________________________________

_ 

6. POR QUE SAM, SE SENTIU SOZINHO? 

R._________________________________________________________________

_ 

7. O QUE É CONVIVER EM HARMONIA? 

R._________________________________________________________________

_ 

8. VOCÊ JÁ SENTIU SOZINHO? POR QUÊ? 

R._________________________________________________________________

_ 

9. SAM, ACHAVA QUE SUA VIDA ERA UM PESADELO. O QUE ELE QUIS DIZER? 

R._________________________________________________________________

_ 



⮚ PROCURE O SIGNIFICADO DAS SEGUINTES PALAVRAS. ESCREVA EM SEU 

CADERNO. 

 

1. UIVAR_____________________________________________ 

2. QUEIXAR___________________________________________ 

3. MODERADO________________________________________ 

4. HARMONIA_________________________________________ 

5. ALARMADA_________________________________________ 

6. FUGA______________________________________________ 

 

 

⮚ FAÇA UMA LISTA COM DEZ PALAVRAS DA CARTA QUE VOCÊ LEU. DEPOIS 

SEPARE AS SÍLABAS. 

 

 

⮚ COLOQUE EM ORDEM ALFABÉTICA AS DEZ PALAVRAS QUE VOCÊ 

ESCOLHEU PARA SEPARAR AS SÍLABAS. 

 

⮚ LEIA AS DICAS PARA ESCREVER UMA CARTA, MAIS UMA VEZ.  

ESCREVA UMA CARTA. USE SEU CADERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://portalescolainfantil.blogspot.com/2016/02/carta-genero-textual-carta-para-iniciar.html   

 

MATEMÁTICA 

1) FAÇA OS NÚMEROS DE 1.800 Á 2.000 NO SEU CADERNO: 

2) FAÇA A SEQUÊNCIA DE NÚMEROS ÍMPARES DE 301 A 499 NO SEU 

CADERNO: 

3) RESOLVA AS CONTAS ABAIXO, COPIE E ARME NO SEU CADERNO: 

A) 25+36= 

B) 95-24= 

C) 215+47= 

D)154+650= 

E) 685-42= 

F) 973-222= 

G) 369+6= 

 

4) COLOQUE O ANTECESOR E O SUCESSOR DOS NÚMEROS ABAIXO: 

 

 

INTERDISCIPLINAR 

1) LEIA O TEXTO ABAIXO, APÓS COPIE NO SEU CADERNO: 



 
https://materiaispdg.blogspot.com/2020/02/atividades-novo-coronavirus-pdf.html 

 

2) FAÇA UMA ILUSTRAÇÃO SOBRE O CORONA VÍRUS: 

3) PESQUISE E ESCREVA NO SEU CADERNO COMO ESTÁ A SITUAÇÃO 

ATUAL DA PANDEMIA: 

 

 

BOA SEMANA! 

 

 



Apenas para leitura 

Apenas para leitura 

Apenas para leitura 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. OLGA BENÁRIO PRESTES 
RUA SÁO GENARO, 149 V. Sta. Cecilia – DIADEMA - TEL: 40553555 

 

Professora :  Joy           Disciplina: Arte             Data:  Semana 17 - 03/08/2020  - 07/08/2020 

 
Aula de Arte – Professora Joy – Terceiro Ano B 
 
Aos educandos e suas famílias,  
 
Vamos para mais uma semana de estudos. Espero que estejam todos bem. Continuo 
recebendo atividades no joyjapyarte@gmail.com . Boa semana pra vocês.  

     
    A arte e suas muitas linguagens - Teatro 

 
Semana passada conhecemos teatros em São Paulo que tem diferentes formatos. Vimos que 
há diferenças entre formatos de teatro que podem ser teatros italianos ou elisabetanos.  Essa 
semana aprenderemos que é possível apresentar peças teatrais fora dos teatros. 
 

     
    

.  
   

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas últimas aulas vimos que há diferentes tipos de teatro e que teatro é o local onde são 
apresentadas as peças teatrais. Porém  um espetáculo pode ser apresentado em 
diferentes locais como ruas ou praças. Esse tipo de teatro chamamos de teatro de rua. 

TEATRO DE RUA 
 

Fonte da foto: https://spcity.com.br/conheca-teatro-rua-sao-paulo/ 

Na imagem abaixo vemos  uma apresentação de teatro de rua na cidade de São Paulo. 



Responda no caderno 

Desenhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Atividade  
 
 
 
1) Na segunda imagem, o grupo está se apresentando no estado de Minas Gerais. Você já 

esteve em outro estado ou conhece alguém que veio de outro estado brasileiro? Qual 
estado? 
 

2)  Em Diadema quais seriam bons lugares para apresentação de teatro de rua? 
 

 
    3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da foto: https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2013/06/29/noticia-e-mais,143771/grupos-mineiros-de-teatro-de-rua-conquistam-

reconhecimento-em-todo-o-p.shtml 

Desenhe no seu caderno esse lugar em Diadema que seria um bom local para uma 
apresentação. Não esqueça de mostrar como ele é e o que há nele. Desenhe também o 
palco e a plateia. 
 
 
 
 

Na imagem acima vemos uma apresentação do Grupo Maria Cotia em Minas Gerais 
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Professor(es): Joelmir                                                                                    Disciplina: Educação Física 

A obesidade infantil tem sido motivo de grande preocupação para o poder público e a população em geral, 

pois pode ocasionar diversos problemas de saúde. Desta forma, abordamos o tema com o intuito de olhar 

com atenção para o problema e com simples mudanças diminuir esse distúrbio que assola as nossas 

crianças.   

Atividade: Fazer a leitura do texto sobre obesidade e as dicas para evitá-la, realizar o teste avaliativo de 

nutrição e caso tenha disponibilidade assistir os vídeos propostos. 

                                                   Vamos cuidar da nossa saúde!!!! 

OBESIDADE 

Obesidade na infância e na adolescência  

Devido ao grande aumento de pessoas com sobrepeso no mundo, a Organização Mundial da Saúde 

está considerando esse transtorno alimentar como uma epidemia. No Brasil, por exemplo, a obesidade 

infantil e posteriormente na adolescência cresceu nada menos do que 240% nos últimos 20 anos. 

Adolescentes são alvo de estudos em todo o mundo, por apresentarem altos índices de comportamento de 

risco, como o decréscimo do hábito regular de atividade física, hábitos alimentares irregulares e transtornos 

psicológicos.   

O excesso de gordura nos jovens representa um risco para a saúde ainda maior na condição de 

adulto que a obesidade que teve início na vida adulta. As crianças e adolescentes com peso excessivo, 

independente do seu peso corporal final quando adultos, exibem um risco bem mais alto de uma ampla 

gama de enfermidades como adultos que os adolescentes com peso normal.   

A obesidade pode ser definida como o acúmulo de tecido gorduroso localizado ou generalizado, 

provocado por desequilíbrio nutricional associado ou não a distúrbios genéticos ou endócrino-metabólicos.  

É uma condição clínica séria e prevalente, podendo se tornar o principal problema de saúde do 

século XXI e a primeira causa de doenças crônicas do mundo, pois induzem a múltiplas anormalidades 

metabólicas que contribuem para a manifestação de dislipidemias (alterações da concentração de lipídeos 

no sangue), doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, entre outras doenças crônicas.  

 

OBESIDADE INFANTIL  

   As crianças obesas com 6 a 9 anos de idade comportam uma probabilidade de 55% de serem obesas 

quando adultas - um risco 10 vezes maior que aquele das crianças com peso normal. Se existe obesidade 

também nos pais, o risco de obesidade para a criança na vida adulta passa a ser duas a três vezes maiores 

que aquele de crianças com peso normal sem pais obesos.   

A associação entre hábitos familiares precários nas áreas da dieta e do exercício entre os pais resulta 

em um processo de modelação por parte dos filhos em seguir os mesmos hábitos de seus progenitores, 

portanto um risco aumentado de desenvolver doenças crônico-degenerativas.  



Cerca de 50% de crianças obesas aos seis meses de idade e 80% das crianças obesas aos cinco 

anos de idade permanecerão obesas,“ a obesidade na adolescência vem aumentando nos últimos anos, 

atingindo índices de 10,6% nas meninas e 4,8% nos meninos, sendo que na região Sul do País os índices 

de prevalência chegam a 13,9%.”  

     O controle da obesidade deve ter início nos primeiros meses de vida, pois já nessa época os hábitos 

alimentares vão se formando. É importante estimular as crianças a comer lentamente, em pouca 

quantidade, oferecer alimentos de melhor qualidade e diminuir o tempo em frente a TV e o videogame.

 

Influência genética (a criança que possui pais obesos tem 80% de chance de se tornar obesa, 

enquanto que a proporção diminui para 40% quando apenas o pai ou a mãe é obeso - se nenhum dos dois 

for obeso, ainda há 15% de chance.);  • O hábito de omitir refeições, especialmente o desjejum, juntamente 

com o consumo de refeições rápidas e densamente calóricas (fast-foods, salgadinhos, doces) faz parte do 

estilo de vida dos adolescentes, sendo considerados comportamentos importante que podem contribuir 

para o desenvolvimento da doença. 

Estilo de vida sedentário, sendo que os jovens de hoje estão muito ligados a jogos de computador, 

videogames, televisão, etc. e não se importam ou não são incentivados a praticar uma atividade física (cada 

hora adicional de televisão) e o consumo de alimentos industrializados comprados em supermercados em 

todas as classes de renda.  

A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE OBESIDADE 

Ao perceber o aumento de peso nos seus filhos e os riscos de obesidade, encaminhe seus filhos ao 

pediatra que orientará sobre os cuidados, a prática de uma atividade física prazerosa e uma alimentação 

saudável. 

  



 

 

 

 

 



Atividade: Faça um teste e avalie a alimentação dos seus filhos. 

FAÇA UM TESTE E AVALIE A ATUAL ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO: 

1- Seu filho(a) come frutas todos os dias: 

A)   Não come todos os dias 

B)   Come 1 fruta por dia 

C)   Come 2 ou mais frutas por dia 

2- Com que frequência seu filho (a) come salada: 

A)   Raramente ou nunca 

B)   Come 3 vezes por semana 

C)   Come 1 ou mais vezes por dia 

3- Seu filho(a) toma refrigerante com que frequência: 

A)   Todos os dias 

B)   Até 3 vezes por semana 

C)   Só em ocasiões atípicas (aniversário etc.) ou não toma nunca 

4- Seu filho (a) come doces (bolos, biscoitos, chocolates, sobremesas em geral) com que 

frequência: 

A)   4 ou mais vezes na semana 

B)   Menos de 3 vezes por semana 

C)   1 vez por semana ou somente em ocasiões atípicas. 

5- Com que frequência seu filho (a) come: salgadinhos industrializados ou frituras (nuggets, 

coxinha, batata frita, entre outras preparações fritas): 

A)   2 ou mais vezes na semana 

B)   1 vez na semana 

C)   Esporadicamente 

6- Seu filho (a) se alimenta aproximadamente a cada 3 horas? 

A)   Não 

B)   Às vezes 

C)   Sim (sempre) 

 

RESULTADO: 

✔ Se assinalou a letra “A” – Alerta vermelho! Algumas mudanças precisam ser realizadas na 
alimentação. 

✔ Se você assinalou 1 ou mais letra “B” – Você está no caminho certo, mas ainda pode melhorar. 

✔ Se você assinalou todas as letras “C” – Parabéns! Educação Alimentar nota 10. 

 

Fonte:  ANutricionista.Com - Daniela Mendes Tobaja - CRN3 27602 
 
Dicas de vídeo:  

DR. Drauzio Varela explica as principais consequências da obesidade infantil. https://youtu.be/zWt-Ug5zpKc.  

Vítimas de obesidade: as crianças com doenças de adultos. https://youtu.be/1ycQko1X5RM.  

 Prevenir a obesidade infantil- https://youtu.be/n2xoYPcPMbQ;  



 

 

Obesidade: https://youtu.be/Mbyp3_vIPKI; 

Obesidade infantil: como enfrentar o enfrentar o problema? https://youtu.be/NFUReCu1EWk.  

Guia traz 10 novas regras para uma alimentação saudável. https://youtu.be/rDQv4IJMhT0.  

 


