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       Atividade para o aluno Cauã      
 

E.M.E.E. Olga Benário Prestes  

Diadema,___de agosto de 2.020  

Hoje é  _____________(dia da semana)  

Professora: Mariana 

Estagiária: Sheila  

Rotina:  

- Cabeçalho   

- Português  

- Matemática 

- Ciências 

- História e Geografia 

 
PORTUGUÊS E HISTÓRIA 

 
Neste mês de agosto comemoramos o Folclore Brasileiro. Na semana passada 
assistimos o vídeo com a explicação do Folclore Brasileiro. E nessa semana vamos 
conhecer identificar as imagens, sinais e nomes dos personagens do Folclore 
brasileiro.    
 
Agora é com você! 
Na atividade ligar as imagens e sinais com os nomes em libras. 
 

                          
Caderno de português:    Folclore 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

                            
1- Ligue os personagens das lendas com o nome certo 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



                       
Atividade para o aluno Cauã 

 
Matemática 

Nessa atividade vamos realizar a atividade seguindo os números e formando o 
cachorro e prestando atenção na sequência.  
Agora é com você! 
A atividade juntar os números seguindo a ordem dos números corretamente para 
forma o cachorro. Colorir a imagem. 

   

                          
Caderno de Matemática: Númerais 

                          
1) Ligue os números e descubra o cachorro 

 



                        

Atividade para o aluno Cauã                   Ciências  
 

Nessa atividade de ciências vamos confeccionar um quebra-cabeça para podermos 
compreender as partes do corpo humano: inferior, superior e cabeça, reconhecendo 
e memorizando onde fica cada membro.  
Agora é com você! 
A atividade irá confeccionar o quebra-cabeça: colorir, recortar e colar novamente no 
caderno ou se preferir antes de colar no caderno realizar algumas vezes junto com 
família. 

                  
Caderno de ciências: corpo humano 

              Fonte: https://br.pinterest.com/pin/857443216528685276/ 



                       
Atividade para o aluno Cauã 

            
GEOGRAFIA 

Na atividade dessa semana vamos ler o texto explicando e conhecendo sobre o 
nosso Planeta Terra, o que tem e como é planeta onde moramos. Podendo entender 
a importância da natureza onde vivemos: água, solo, plantas, animais e pessoas. 
Para melhor entendimento segue o texto com explicação em libras e com imagens. 
Agora é com você! 
A atividade será ler o texto e o planeta Terra de acordo com as cores indicadas. 

          
  Caderno de geografia:  Planta Terra 

  
Ler o texto:           Planeta Terra 

 

Fonte: https://images.app.goo.gl/3RhkddyKZ3CTo5p89 

          
Ler o texto:           Planeta Terra 
 
 

                                         
Terra nome planeta moramos. 

          
 

                 
Planeta tem mar, plantas, pessoas e animais. 

           
 

                         
Planeta Terra não tem luz própria. 

            



 

     
Luz e calor  ganhar do sol. 

     

 
Atividade 

 

                                          
1- Colorir o Planeta Terra:                    

  
 azul – Água   

  
Marrom - Terra 

 

Fonte: https://3.bp.blogspot.com/-

W1MkPgssiQg/T3aP6_OOXMI/AAAAAAAAYl4/bLe_vnB686w/s1600/DIA+DA+TERRA+PLANETA+ATIVIDADES+E+DESENHOS+(13).jpg 

 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. OLGA BENÁRIO PRESTES 

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

 

E.M.E.E. Olga Benário Prestes  

Diadema,___de agosto de 2.020  

Hoje é  _____________(dia da semana)  

Professora: Mariana 

Estagiária: Sheila  

Rotina:  

- Cabeçalho   

- Português  

- Matemática 

- Ciências 

- História e Geografia 

 
PORTUGUÊS E HISTÓRIA 

 
Neste mês de agosto comemoramos o Folclore Brasileiro. Na semana passada 
assistimos o vídeo com a explicação do Folclore Brasileiro. E nessa semana vamos 
conhecer mais um pouco sobre do folclore, conhecendo e entendo o que são as 
lendas, mitos e o surgimento das festas populares.    
Agora é com você! 
Na atividade vamos copiar o texto e para melhor compreensão ler e entender o texto 
em libras. Responder a interpretação do texto. Na segunda atividade ligar as 
imagens e sinais com os nomes em libras. 
 

                      
Caderno de português copiar o texto:     Folclore 

FOLCLORE BRASILEIRO 

    Podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas 

passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, 

principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas destas 

histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para 

assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles 

deram origem às festas populares, que ocorrem pelos quatro cantos do país. As 

lendas são estórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos 

tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da 

fantasia. As lendas procuraram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou 

sobrenaturais. 
Fonte: http://livialibras.blogspot.com/2011/08/vamos-aprender-alguns-sinais-do.html 
 
 
 
 
 



 
Folclore 

                                    
Folclore são mitos e lendas que as pessoas contam de geração  

              
para geração. 

                                                                            
Muitas histórias são da imaginação das pessoas, moram no interior  

                                                   
do Brasil. Muitas histórias são importantes ou para assustar. Com o  

           
folclore surgiram as festas populares que acontece em todo o  

                                       
Brasil. As lendas são contadas oralmente histórias verdadeiras e  

                      
fantasias. As lendas tem sempre uma explicação de  

                                                
acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. 
Fonte sinal lenda em libras: https://www.youtube.com/watch?v=jch_gKIUiTo 
 
 

            
1-    Ler e responder certo 

            
a) Qual o título do texto?  

R:___________________ 
 

                      
b) Quais são os 3 assuntos sobre o folclore?  

R:________________________________ 
 

         
c) A lenda é o quê? 

R:________________________________ 
 



   
d) O mito é o quê?  

R:________________________________ 

                   
e) Com o folclore surgira o que no Brasil? 

R:________________________________ 
 

 
           

 

                            
2- Ligue os personagens das lendas com o nome certo 
 

 
 
 



 

 
Ciências e Matemática 

Nessa atividade vamos realizar juntos ciências e matemática seguindo os números e 
formando o corpo humano, prestando atenção na sequência dos números e 
anotando os nomes das partes indicadas do corpo humano. E observar e o rosto 
para anotar os nomes corretos dos cinco sentidos que temos: paladar, audição, 
olfato, visão e tato (não tem na atividade), mas vamos completar as partes do corpo 
apresentada no desenho. 
Agora é com você! 
A atividade sobre o corpo humano irá juntar os números seguindo a ordem dos 
números corretamente e classificar as partes do corpo humano indicada. Na 
segunda atividade anotar os nomes dos quatros sentidos do rosto e as partes do 
corpo indicada. Colorir as imagens. 

                  
Caderno de ciências: corpo humano 

 



 

 

Fonte: http://oficinadelibras.blogspot.com/2014/08/corpo-humano-em-libras.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
GEOGRAFIA 

 

Na atividade dessa semana vamos copiar o texto explicando e conhecendo sobre o 
nosso Planeta Terra, o que tem por dentro, nas camadas do planeta que moramos, 
como:  crosta, manto e núcleo e podendo assim entender a importância da natureza 
onde vivemos: água, solo, plantas, animais e pessoas. 
Agora é com você! 
A atividade será copiar o texto, leitura e responder a atividade de completar as 
frases de acordo com o texto e desenhar o planeta Terra com as três camadas.  

             
Caderno de Geografia copiar o texto: Planeta Terra 
       
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Ler e responder certo     
 

 

 

Fonte: https://adriana-rosalinski.blogspot.com/2014/03/planeta-terra-em-libras.html 



EMEB: OLGA BENÁRIO PRESTES 

SEGMENTO: Fundamental  ANO/CICLO: surdos – turmas das 

professoras Elaine e Mariana 

PROFª. Keila - ARTE 

16ª ATIVIDADE 

 

 

TEMA: RELEITURA DAS OBRAS DE “TARSILA DO AMARAL” 

QUERIDOS ALUNOS, NESTA ATIVIDADE VAMOS CONTINUAR APLIANDO OS NOSSOS 

CONHECIMENTOS EM ARTES, DANDO CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO NAS 

SEMANAS ANTERIORES, VAMOS CONTINUAR TAMBÉM NOS INSPIRARANDO NA 

ARTISTA TARSILA DO AMARAL QUE FOI CONSIDERADA A PINTORA DO BRASIL. VAMOS 

CRIAR A PARTIR DAS OBRAS APRESENTADAS. 

VAMOS CONHECER MAIS UM POUCO SOBRE A ARTISTA E FAZER UMA RELEITURA DE 

SUAS OBRAS, OU SEJA, CRIAR A SUA OBRA ISPIRANDO-SE NA ARTISTA. PEÇA A AJUDA 

DE ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA PARA REALIZAR A LEITURA DA VIDA E OBRA DE TARSILA 

DO AMARAL. 

NA ATIVIDADE DESTA SEMANA VAMOS CONHECER COM MAIS ATENÇÃO OBRAS DE 

RETRATO, OU SEJA, TARSILA DESENHOU E PINTOU OUTRA PESSOA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos educandos e suas famílias, 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade 

aos processos de aprendizagem. Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da 

Educação Infantil (Fase I e Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas 

avulsas. Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período.  

Boas aprendizagens! Até breve! 

 



TARSILA DO AMARAL NASCEU EM 1 DE SETEMBRO DE 1886 NA FAZENDA SÃO BERNARDO, 

LOCALIZADA NA CIDADE DE CAPIVARI, NO INTERIOR DE SÃO 

PAULO. COM UMA FAMÍLIA ABASTADA E HERDEIRA DE VÁRIAS 

TERRAS NO INTERIOR DE SÃOPAULO, A TARSILA POUCO FALTOU 

NA INFÂNCIA, QUE PASSOU QUASE INTEIRA DENTRO DOS 

DOMÍNIOS DA FAZENDA DE SEU PAI. ENTRE SUAS ATIVIDADES 

ESTAVA ESTUDAR, OUVIR A MÃE TOCAR PIANO E RECITAR 

POESIAS EM FRANCÊS. 

FONTE: https://www.biografias.inf.br/tarsila-do-amaral/  

 

 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
1) OBSERVE BEM AS IMAGENS QUE ESTÃO NA FOLHA ABAIXO; 

2) NAS IMAGENS APRESENTADAS ABAIXO TARSILA PINTOU O RETRATO DE SEU 

MARIDO OSWALD DE ANDRADE E DE SEU AMIGO MÁRIO DE ANDRADE;   

3) PRESTE ATENÇÃO NAS CORES E FORMAS QUE TARSILA DO AMARAL UTILIZOU; 

4) AGORA ANOTE EM SEU CADERNO, QUAIS SÃO AS CORES QUE TARSILA DO AMARAL 

MAIS UTILIZOU? 

5) AGORA É SUA VEZ DE CRIAR USANDO O LÁPIS GRAFITE, CRIE O RETRATO DE 

ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA OU DE ALGUM AMIGO; 

6) SE FOR POSSIVEL PEÇA PARA ESTA PESSOA QUE VOCÊ ESCOLHEU, LHE SERVIR 

DE MODELO, OU SEJA FICAR DURANTE UM TEMPO NA MESMA POSIÇÃO PARA QUE 

VOCÊ POSSA OBSEVAR E DESENHÁ-LA; 

7) SE NÃO FOR POSSÍVEL VOCÊ TER UM MODELO, NÃO HÁ PROBLEMA ESCOLHA 

ALGUÉM E FAÇA USANDO SUAS LEMBRAÇAS, OU SEJA, DESENHE O QUE VOCÊ 

LEMBRA DE COMO É A PESSOA QUE VOCÊ ESTÁ DESENHANDO; 

8) FAÇA COMO A TARSILA, DESENHE DO PESCOÇO PARA CIMA; 

9) FIQUE A VONTADE PARA USAR A SUA IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE,  

10) AGORA VOCÊ PODE COLORIR COM LÁPIS DE COR O QUE VOCÊ DESENHOU; 

11)  SUA OBRA JÁ ESTÁ PRONTA; 

12)  FIQUE ATENTO, TARSILA UTILIZOU GRANDE PARTE DA TELA PARA CRIAR OS 

RETRATOS, ENTÃO UTILIZE TAMBÉM GRANDE PARTE DA FOLHA; 

13)  QUANDO TERMINAR GUARDE TUDO NO LUGAR. 

VAI AQUI UM LEMBRETE NOVAMENTE 

CRIAR É IMAGINAR E INVENTAR! CONTINUE USANDO A SUA IMAGINAÇÃO. 

EM TODAS AS ATIVIDADES COLOCAR AS DATAS DA SEMANA REFERENTE ÀS 

ATIVIDADES DE CADA SEMANA, PARA QUE NA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS 

POSSAMOS ORGANIZÁ-LAS. 

PROFESSORA DE ARTE KEILA 

TARSILA DO AMARAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrato de Mário de Andrade, Tarsila do Amaral  1922FONTE: 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2318/retrato-de-

mario-de-andrade 

Retrato de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral 1922,
  FONTE: http://brazilkabul.tripod.com/id19.html 

Retrato de Mário de Andrade, Tarsila do Amaral 1922  

FONTE:https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2318/retrato

-de-mario-de-andrade 

Retrato de ANTONIO DE Toledo Piza, Tarsila do Amaral  

FONTE:https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2318/retrato

-de-mario-de-andrade 
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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.  

 


