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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 DA 5ª e 6ª SÉRIES 

 
 
 

 

 

 

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  
PROFESSORA: TAÍS 
TEMA: CIDADANIA 

 

 Relembrar a função dos adjetivos  

 

 Desenvolver a leitura dos dois textos:  “A Estrada” e responder as questões das 

páginas 4 e 5 da apostila (Construindo Aprendizagem). Após desenvolver a 

atividade do material copiar e responder a questão abaixo no caderno para 

relembrarmos sobre os adjetivos. 

 

 

 

Relembrando 

Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma 

qualidade, característica, aspecto ou estado.  

Em “casa velha”, o adjetivo velha caracteriza o substantivo casa. 

Em “prédio antigo”, o adjetivo antigo caracteriza o substantivo prédio. 

Disponível em https://www.normaculta.com.br/adjetivos/Acesso em: 04 julhos. 

2020. 

 

 

ATIVIDADE 1 

1) Os textos relatam sobre atitudes de cidadania, seguindo o exemplo descreva 

adjetivos para cada pessoa da lista. 

Ex: caridoso / João foi caridoso ao doar cestas básicas . 

 

Sara 

Flavio 

Sebastião 

https://www.normaculta.com.br/adjetivos/
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Carlos e Ana  

Maria  

Os alunos  

 

2) Com quais adjetivos você o descreveria. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

INGLÊS  
PROFESSOR: ROBERTO 

TEMA: CIDADANIA 
 
 
Esse mês estudaremos o tema CIDADANIA,  e complementando a leitura  da página 
25  do "caderno de aprendizagens ", veja  a explicação a seguir: 
  
A atividade mostra que o inglês faz parte do nosso cotidiano e que a  globalização 
(integração entre pessoas e países de todo o mundo)  trouxe como uma das 
consequências o espalhamento das  palavras em inglês pelo mundo. No Brasil , 
usamos inúmeras palavras em inglês,  e ela estão tão enraizadas no nosso 
vocabulário que as usamos como se fossem palavras próprias do português. 
 
Abaixo uma lista de 10 dessas palavras e  seus significados de uso aqui no Brasil.  
Leia , aprenda , reflita  e use -as quando precisar !  
 
 
1 – Happy Hour 
Não é uma palavra, é na verdade uma expressão da língua inglesa.  
Aquele momento depois de um dia cansativo de trabalho em que todos se 
encontram em um barzinho para conversar e se divertir. 
 
2 – Feedback 
Ela normalmente é usada quando apresentamos um trabalho, projeto, relatório, etc, 
e queremos saber o que outra pessoa pensa sobre aquilo que fizemos. 
 
3 – Top 
Usamos a palavra Top  para falar de qualquer coisa que seja boa e que nos agrade, 
dando um sentido para  nós brasileiros de que  é “o melhor do melhor”. 
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4 – Boy 
Normalmente, a utilizamos para falar de alguém que não conhecemos bem – “Qual 
o nome daquele boy mesmo?” – e, entre as mulheres, ela é usada para designar o 
namorado: “Você já conhece meu boy?”. 
 
5 – Fake 
“Fake News!”. 
Quer dizer “falso” e pode designar qualquer coisa que não seja original ou 
verdadeiro. 
 
6 – Fitness 
Por aqui, seu sentido é bastante amplo, indo desde ao ato de malhar a 
alimentação saudável. 
Na verdade, “fitness” por aqui já designa um estilo de vida. 
 
7 – Delivery 
Usamos a palavra “delivery” com o exato sentido de sua tradução, que nada mais 
é do que “entrega”. 
 
8 – Bad 
Ela é usada por aqui para falar daquele dia que não está saindo tão bem ou 
daqueles momentos em que ficamos tristes. 
 
9 – Like 
Sua tradução para o português é justamente “gostar”, mas não usamos muito essa 
palavra fora da internet. 
 
10 – Login 
 “Login” tem o sentido de “entrar” em um programa, rede social ou qualquer outro 
ambiente online. 
 
Após a leitura, faça as atividades da página 26 observando as orientações 
descritas. 
 

 
REFERÊNCIAS 
 
Construindo Aprendizagens- Educação de Jovens e Adultos EJA II-5ª e 6ª séries 
https://www.significadosbr.com.br/globalizacao 
https://aprenderingl.es/palavras-em-ingles/ 

 
 

ARTE  
PROFESSOR: ROBERTO 

TEMA: CIDADANIA 
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Complementando as atividades da página 37 referente as questões sobre os 
Direitos Humanos, trago as ilustrações realizadas pelo coletivo Mutirão, criado em 
Recife,  o qual convidou 30 ilustradores para um projeto que homenageou os 70 
anos da declaração Universal dos Direitos Humanos assinada pela ONU em 2018.  
 
Abaixo tem as ilustrações dos artigos citados na página 37 do "caderno de 
aprendizagens ". 
 
Leia os artigos e relacione com as imagens. 
 
 
Artigo 2. ° 
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artigo 14º 

 
 
Após a leitura e apreciação das imagens relacionadas aos artigos,  
escolha uma delas e faça uma releitura na página 38.  
 
 
REFERÊNCIAS  
Construindo Aprendizagens- Educação de Jovens e Adultos EJA II-5ª e 6ª séries 
https://super.abril.com.br/sociedade/artistas-brasileiros-ilustram-artigos-da-declaracao-dos-direitos-humanos/ 
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OLÁ, QUERIDOS ALUNOS! 
NESTA SEMANA FAREMOS A LEITURA DO TEXTO DA PAGINA 32, E APÓS LEITURA 
RESPONDAM AS QUESTÕES DESTA FOLHA. 

 
 
1 – QUAIS EVENTUAIS REAÇÕES PODEM OCORRER QUANDO TOMAMOS UMA VACINA? 
 
2 – QUAL ÓRGÃO É RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DE UMA VACINA NO BRASIL? 
 
3 – VOCÊ ESTÁ COM SUA CARTEIRA DE VACINAÇÃO EM DIA? 
 
 
 
REFERÊNCIAS: 
APOSTILA: CONSTRUINDO APRENDIZAGENS – EJA II / 5ª E 6ª SÉRIES - PMD 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 
PROFESSORA: PATRICIA 

TEMA: CIDADANIA 
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OLÁ QUERIDOS ALUNOS,  
NESTA SEMANA VOCÊS FARÃO A LEITURA DA PÁGINA 35 DA 
APOSTILA “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS”, E EM SEGUIDA 
RESPONDERAM AS QUESTÕES DAS PAGINAS 35 E 36. 
BONS ESTUDOS! 

 
REFERÊNCIAS: 
APOSTILA: CONSTRUINDO APRENDIZAGENS – EJA II / 5ª E 6ª SÉRIES - PMD 

 

GEOGRAFIA 
PROFESSORA: PATRICIA 

TEMA: CIDADANIA 
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HISTÓRIA  

PROFESSOR: LEANDRO 
TEMA: CIDADANIA 

  
Cidadania e as lutas por direitos ao longo da História. 

 
Olá, nesta semana, vamos refletir um pouco sobre o tema CIDADANIA. O que não 
é muita novidade para nós, pois o tempo todo ouvimos e também dizemos que 
somos cidadãos. Mas, na prática, o que significa isso realmente? O que é ser 
cidadão? Mais do que dizer que cidadãos tem direitos e deveres, é necessário 
questionar quais são esses direitos e deveres e se eles são iguais para todos.  
 
Então, Vamos Lá! 
 
Em nosso caderno de atividades, nas páginas 27 e 28, tem um texto contando um 
pouco sobre o fim da escravidão no Brasil e as lutas dos negros e seus 
descendentes pela cidadania, ou seja, para serem reconhecidos como cidadãos.  
 
Leia esse texto com atenção, marque as palavras que não entender o significado e 
depois procure no dicionário para conhecer um pouco mais do nosso vocabulário.  
Se aparecerem novas dúvidas, você pode anotar e enviar pelo whatsapp para que 
possamos conversar e esclarecê-las.  
 
Depois responda os exercícios da página 29.  
  
 
Abraço! 
Professor Leandro 

 

REFERÊNCIAS: 
APOSTILA: CONSTRUINDO APRENDIZAGENS – EJA II / 5ª E 6ª SÉRIES - PMD 

 

 
MATEMÁTICA  

PROFESSORA: PAULA 
TEMA: CIDADANIA 

  
 Vamos trabalhar com a análise  de informações e com porcentagem. Leia as 
informações da página 30 e responda as questões A,B,C e D da página 31. 
Em seguida leia o texto abaixo sobre porcentagem. Na próxima semana faremos 
alguns exercícios sobre o tema. 
 

Porcentagem 
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É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços, 
números ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. Alguns 
exemplos: 

 A gasolina teve um aumento de 15%. 
Significa que em cada R$100 houve um acréscimo de R$15,00. 

 O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. 
Significa que em cada R$100 foi dado um desconto de R$10,00. 

 Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques. 
Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são craques. 

 As expressões 7%, 16% e 125% são chamadas taxas centesimais ou taxas 
percentuais. 

 Considere o seguinte problema: 
 João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? 
 Para solucionar esse problema, devemos aplicar a taxa percentual (50%) 

sobre o total de cavalos. 
 

 
 

 Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa a porcentagem procurada.  

 
 
Porcentagem 
É o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. 

Exemplos 

 Calcular 10% de 300. 

 

 
 

 

 Calcular 25% de 200kg. 

 

 
 

Logo, 50kg é o valor correspondente à porcentagem procurada. 

 
Fonte : 
https://www.somatematica.com.br/fundam/porcent.php 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/porcentagem.htm 

https://www.somatematica.com.br/fundam/porcent.php
https://escolakids.uol.com.br/matematica/porcentagem.htm
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