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QUERIDOS ALUNOS, 

 

ESTA JÁ É A 21ª SEMANA QUE ESTAMOS DISTANTES, E JAMAIS 

PODERÍAMOS IMAGINAR QUE ISSO DURASSE TANTO TEMPO! 

CONTINUAMOS COM OS PENSAMENTOS EM VOCÊS ELABORANDO 

ATIVIDADES QUE POSSAM CONTRIBUIR COM SUAS 

APRENDIZAGENS, MESMO À DISTÂNCIA! 

NO MOMENTO, O QUE MAIS IMPORTA É QUE CONSIGAMOS PASSAR 

POR TUDO ISSO BEM E SAUDÁVEIS! 

 

ABRAÇOS CARINHOSOS!! 

 

PROFESSORES: ROBERTO E PAULA – PÓS-ALFABETIZAÇÃO 

  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA RACHEL DE QUEIROZ 

Praça Buriti 20 –Jd. Sta Terezinha -Diadema / SP - CEP: 09931-250 
Fone/Fax: (11) 4091-8699 

E-mail: emeb.rachelqueiroz@diadema.sp.gov.br: 
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PORTUGUÊS /HISTÓRIA 
PROFESSOR: ROBERTO 

TEMA: CIDADANIA 
 
A partir desta semana, nosso Tema de estudos será CIDADANIA. 
Você sabe o que é cidadania?  
Leia o texto abaixo: 

 
CIDADANIA: direito de ter direitos 
Gilberto Dimenstein  
 
É muito importante entender bem o que é cidadania. É uma palavra 
usada todos os dias e tem vários sentidos. Mas hoje significa, em 
essência, o direito de viver decentemente. 
 
Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar 
em quem quiser sem constrangimento. É processar um médico que 
cometa um erro. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro 
de volta. É o direito de ser negro sem ser discriminado, de praticar uma 
religião sem ser perseguido. 
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Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de 
cidadania: respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, 
não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento, está o 
respeito à coisa pública. 
 
Após a leitura copie e responda no caderno as perguntas abaixo: 
 
1) Você já sabe o que Gilberto Dimenstein pensa sobre cidadania. E 
para você, o que significa cidadania? 
 
2) O que é ter direito de viver decentemente? 
 
3) Você acredita que temos cumprido bem nosso papel de cidadão?  
 
4) Será que estamos cumprindo nossos deveres e cobrando os 
nossos direitos perante o poder público?  
 
 
Agora, faça as atividades das páginas 18, 19 e 20 no caderno de 
aprendizagens conforme as orientações.  
 
 
REFERÊNCIAS  
 
DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de Papel. 
Construindo Aprendizagens- Educação de Jovens e Adultos EJA I - 
ALFA e PÓS. 
https://fia.com.br/blog/cidadania/ 
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MATEMÁTICA 
PROFESSOR: ROBERTO 

TEMA: CIDADANIA 
 
Nesta semana, dando continuidade as atividades do "caderno de 
aprendizagens", com o tema CIDADANIA ( conforme o texto estudado 
em português ), façam as atividades das páginas 23 e 24 conforme as 
orientações  descritas nas comandas dos exercícios e faça também o 
exercício número 2 em uma folha separada para ser entregue quando 
solicitada . 
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REFERÊNCIAS  
Construindo Aprendizagens- Educação de Jovens e Adultos EJA I - ALFA e PÓS. 
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ARTE 
PROFESSORA: PAULA 

TEMA: CIDADANIA 
 

Esta semana vamos trabalhar com a linguagem artística: Teatro 

Leia a página 26 do caderno de aprendizagens e responda as duas 

questões da página 27. 

 

Em seguida leia o texto abaixo: 

O teatro mais próximo do que conhecemos atualmente teve origem na 
Grécia Antiga por volta do século VI a.C. Entretanto, essa arte já era 
praticada de outras formas em diversas sociedades. Clarice Lispector, 
famosa escritora, definiu lindamente a função do teatro: 

O propósito do teatro é fazer o gesto recuperar o seu sentido, a palavra, 
o seu tom insubstituível, permitir que o silêncio, como na boa música 
seja também ouvido, e que o cenário não se limite ao decorativo e nem 
mesmo à moldura apenas - mas que todos esses elementos, 
aproximados de sua pureza teatral específica, formem a estrutura 
indivisível de um drama. 

 

Teatro Municipal de São Paulo (vista externa) 
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Teatro Municipal de São Paulo (vista interna da sala) 

 

Responda: 

1) Você já te teve a oportunidade de ir ao teatro? 

2) Quais peças teatrais você já ouviu falar e gostaria de assistir? 

 

Fonte: 

https://www.culturagenial.com/tipos-de-arte/ 

https://www.google.com.br/search?q=imagem+teatro+municipal+de+sp 

 

 
 
 
 
 

https://www.culturagenial.com/tipos-de-arte/
https://www.google.com.br/search?q=imagem+teatro+municipal+de+sp

