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Essas propostas complementam as atividades propostas para o tema Cidadania. 

 

 

 

Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA 

  Nessa aula iremos ler e interpretar textos de gêneros distintos; depreender  a temática incomum 

entre eles; ler texto não verbal; aprender conceito de antônimo. 

Caros estudantes, 

ESPERAMOS QUE TODOS ESTEJAM BEM! 

CONTINUAMOS O TRABALHO, COM O MATERIAL IMPRESSO: 

“CONSTRUINDO APRENDIZAGENS”.  O USO DESSE MATERIAL, VEM SENDO 

PLANEJADO E ORIENTADO PELOS PROFESSORES, ATRAVÉS DE ATIVIDADES 

PROPOSTAS, AQUI PUBLICADAS, PARA COMPLEMENTAR O TRABALHO. É DE 

EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE TODAS AS ATIVIDADES SEJAM REALIZADAS 

PARA O AVANÇO DA SUA APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO. 

NESTE, MÊS DE SETEMBRO, TEREMOS A ENTREGA DO KIT 

ALIMENTAÇÃO, NO DIA 09/09/2020, QUARTA-FEIRA. NÃO ESQUEÇA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emebanita519@gmail.com


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-mail: emebanita519@gmail.com 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 

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

 

 

Cidade Ideal, o que significa? 
A cidade ideal é aquela onde todos os habitantes, ou pelo menos sua maioria, têm 

residências seguras para habitar com acesso a saneamento básico, com escolas, lazer e 

serviços públicos, como hospitais, próximos. 

Nessa cidade o transporte público é seguro e acessível para todos, tanto no valor cobrado 

pela passagem quanto no acesso para deficientes. Os gestores públicos dessa cidade contam 

com a ajuda da população para fiscalizar os serviços oferecidos pela prefeitura e propor 

melhorias. 

As oportunidades de emprego também estariam mais próximas do cidadão, para diminuir 

o tempo gasto para chegar ao trabalho, assim como os museus e espaços públicos de lazer. 

A cidade ideal teria planos para minimizar os prejuízos em catástrofes e garantir o bem-

estar da população mais vulnerável, além de ser planejada para respeitar o meio-ambiente. 

Contudo, essas metas não precisam ser alcançadas de uma vez. Pequenas mudanças 

como na comunicação entre o setor público e o cidadão e o uso da tecnologia para ajudar a 

gestão pública, já contribuem muito para melhorar a cidade. 

 

Fonte: 

https://www.colab.re/conteudo/como-seria-a-cidade-ideal#:~:text=A%20cidade%20ideal%20%C3%A9%20aquela,p%C3%BAblicos%2C%20como%20hospitais%2C%20pr%C3%B3ximos. 
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De acordo com o texto, a cidade ideal: 

(   ) Nessa cidade o transporte público é seguro e acessível para todos, porém o valor desse 

conforto  deve ser repassado para os passageiros deficientes. 

(   ) As oportunidades de emprego não precisam ser na mesma cidade de moradia do 

trabalhador, pois quem precisa de trabalho não pode se dar ao luxo de escolher distâncias. 

(   ) As oportunidades de emprego também estariam mais próximas do cidadão, para diminuir o 

tempo gasto para chegar ao trabalho. 

 

LEIA A TIRINHA ABAIXO PARA RESPONDER A QUESTÃO 

 

 

A) Qual foi ato praticado que não demonstra cidadania? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

B) Você acha que estacionar numa vaga reservada para deficientes é um bom exemplo para 

as crianças? O que a criança pode entender com essa conduta? 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Para que todos nós tenhamos assegurados os nossos direitos, temos O DEVER  de 

exercer conscientemente a escolha de nossos candidatos. Eles vão representar os nossos 

desejos e administrar o dinheiro público para que toda a população possa ser favorecida, e não 

somente uma parcela dela. 

Em 2020, teremos eleições para vereadores e prefeitos, momento que favorece o 

reflexões ligadas à cidadania, à democracia e à responsabilidade social. 

 

Leia os cartazes a seguir para responder as questões: 
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A) Você acha que um candidato precisa cumprir os mesmos direitos e deveres? Por quê? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

B) Pense nos problemas da sua cidade. 

Agora, complete as frases com as propostas ideais para um candidato. 

 

* Se for eleito, o trânsito ___________________________________________ 

* Se for eleito, as moradias ________________________________________ 

* Se for eleito, a saúde_____________________________________________ 

* Se for eleito, as escolas ___________________________________________ 

* Se for eleito, as opções de lazer ____________________________________ 

Se for eleito, (coloque mais alguma proposta que você acha importante) 

_______________________________________________________________ 

 

O que são antônimos? 

Antônimos são palavras que apresentam significados contrários. Os antônimos podem ser 

formados por prefixos de negação, como feliz e infeliz, ou através de palavras diferentes, com 

radicais diferentes, que exprimam uma relação de contrariedade e oposição, como alto e baixo. 

 

Agora, observe o perfil dos políticos no gráfico abaixo: 
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Agora faça uma relação com dos antônimos do perfil acima.  

Se for possível, use o celular para pesquisar. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Essa semana na apostila Construindo Aprendizagens vamos continuar falando sobre 

cidadania.   

 

PALAVRA ANTÔNIMO 

PREPARADO DESPREPARADO 

DETERMINADO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Componente Curricular: INGLES 

   Nessa aula iremos entender a 2ª unidade temática CIDADANIA 

   Refletir sobre a língua inglesa no nosso cotidiano urbano. 
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Citizen: cidadão   Citizenship: CIDADANIA 

 

Vocabulary: 

street:rua    avenue: avenida 

sidewalk: calçada   city: cidade 

mall: shopping   snackbar: lanchonete 

 

 

Exercício 1 

 

 O vocabulário acima se relaciona muito com o tema urbano. E no ambiente mais urbano 

temos mais palavras relacionadas ao inglês, que é o assunto do nosso tema CIDADANIA. Mas 

aqui vamos estudar um pouco um vocabulário que não está muito próximo da língua portuguesa.  

Abaixo escreva o que se pede: 

 

a) Cite o nome da street que você mora. ___________________________________ 

 

b) Cite o nome das principais ou da principal avenue da sua city.  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

c) O shopping  Praça da Moça em inglês fica: 

 

PRAÇA DA  MOÇA  __ __ __ __ 

 

 

 

d) Assinale a snackbar que você mais gosta: 

 

    (      )    
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    (      ) 

 

 

  (     )   

 

 

 

Atividade 2 

 

Para sermos bons cidadãos nesses tempos de isolamento social temos que respeitar algumas 

regras, como: 

  

STAY HOME (ficar em de casa) 

MASK (usar máscara) 

ALCOHOL IN GEL (álcool em gel) 

 

 

 Uma famosa snackbar (hoje em dia é conhecida como restaurant) mudou seu logotipo 

alertando sobre uma regra que devemos respeitar durante a quarentena.  Observe: 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emebanita519@gmail.com


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-mail: emebanita519@gmail.com 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 

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

 

 

 Na aula de hoje iremos refletir sobre a pandemia que está atingindo o mundo neste 

momento, identificar as origens da atual pandemia e desenvolver procedimentos de leitura e 

compreensão textual. 

 

  Neste momento em que vivemos uma grave crise na saúde mundial é muito importante 

buscarmos informações sobre essa realidade, buscando compreender as origens e as 

consequências desse fenômeno para a sociedade, bem como buscar referencial histórico para 

ampliar nossa visão acerca da realidade das pandemias e seus efeitos sobre a sociedade. 

 

ATIVIDADE 3: 

 

Leia atentamente o texto das páginas 10 e 11 da apostila: Construindo Aprendizagens, e 

responda as questões propostas na página 12. 

 

 

Componente Curricular:  MATEMÁTICA 

Objetivos: Quatro operações fundamentais - Tema Pandemia 

 

 

 Estamos vivendo no meio da Pandemia Corona vírus, precisamos nos cuidar física e 

mentalmente e, ainda nos manter conectados com os estudos.  

 

 

 

 

 

 

Componente Curricular: HISTÓRIA 
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NOTA OFICIAL CORONAVÍRUS – Prefeitura de Diadema 27/8 

A Prefeitura informa que o município registra 7.158 

casos confirmados, 6.544 descartados, 12.977 

casos suspeitos em andamento e 6.264 pessoas 

recuperadas 

Os casos confirmados estão distribuídos nas 

20 áreas de abrangências das Unidades 

Básicas de Saúde da seguinte forma: Centro 

(816), Inamar (503), Promissão (439), Serraria 

(437), Paineiras (421), Real (389), Nogueira 

(377), Canhema (373), Casa Grande (364), 

Eldorado (356), Conceição (341), Maria 

Tereza (338), Ruyce (331), Reid (330), 

Piraporinha (298), Nações (279), ABC (267), Nova Conquista (223), Paulina (183) e São José 

(84). 

Com relação aos óbitos pela doença, o município registrou dois óbitos hoje, 

totalizando 373 óbitos confirmados. Os óbitos confirmados até o momento estão distribuídos 

por área de abrangência de cada UBS da seguinte forma: Centro (53), Paineiras (27), Serraria 

(27), Inamar (22), Reid (21), Ruyce (21), Canhema (20), Conceição (19), Nações (20), Nogueira 

(19), Real (18), Eldorado (17), Casa Grande (16), Maria Tereza (16), Promissão (16), ABC (11), 

Paulina (10), Piraporinha (9), Nova Conquista (8) e São José (3). 

Do total de 2.705 pessoas internadas por suspeita de covid-19 desde o início da pandemia, 1.174 

foram descartados e, destes, 625 já receberam alta hospitalar. Dentre os não descartados, 800 

receberam alta e 346 continuam internados (sendo 254 confirmados e 92 em investigação para 

covid-19). 

A taxa de ocupação de leitos exclusivos para covid-19, sob gestão do município, é de 71%. 

 

Com base no texto acima, responda: 

a) Qual o  bairro com a maior quantidade de casos confirmados? Escreva em seu caderno 
o número por extenso. 

b) Qual o bairro com a menor quantidade de casos confirmados? Escreva em seu caderno 
o número por extenso. 

c) A soma dos casos confirmados com os descartados é maior que número de casos 
suspeitos? Se sim, em quanto? 

d) Qual a diferença entre o número de casos confirmados e as pessoas recuperadas? 

e) Qual a diferença entre o total de pessoas internadas por suspeita de covid-19 e o número 
de pessoas internadas que foram descartadas? 
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Fonte: AbcdoAbc focado em você https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/nota-oficial-

coronavirus-prefeitura-diadema-27-8-107254 

ATIVIDADE 1 - DEPOIS DE FAZER A PÁGINA 33 DA SUA APOSTILA, CONTINUANDO O 

ASSUNTO SOBRE VACINAS, OBSERVE E RESPONDA: 

 QUAIS AS VACINAS QUE TOMAMOS DESDE QUANDO NASCEMOS ATÉ NOSSA 

VIDA ADULTA? 

 COLOQUE AS VACINAS E AS IDADES DO LADO. 

ATIVIDADE 2 - SEGUNDO O VÍDEO DO PROFESSOR JUBILUT, NOSSOS ESTUDOS E 

OUTRAS FONTES. 

 DIGA COMO É QUE O VÍRUS INVADE A CÉLULA HUMANA? 

VAMOS ENTENDER UM POUCO MAIS SOBRE AS CÉLULAS 

UMA CÉLULA É FORMADA DE TRES PARTES: MEMBRANA, CITOPLASMA E NÚCLEO. 

A MEMABRANA É A PARTE EXTERNA, OU SEJA, DE FORA, QUE REVESTE A CÉLULA. 

O CITOPLASMA É A PARTE RESPONSÁVEL PELA NUTRIÇÃO DA CÉLULA, ENTENDE? ATÉ 
O MENOR SER VIVO QUE EXISTE PRECISAM SE ALIMENTAR. NO CITOPLASMA FICA O 
ALIMENTO DA CÉLULA. 

O NÚCLEO É A PARTE INTERIOR DA CÉLULA, OU SEJA, O MEIO. ELE É RESPONSÁVEL 
PELA REPRODUÇÃO DE CÉLULA. 

1) ESCREVA O NOME DAS PARTES DA CÉLULA 

2) QUAL A FUNÇÃO DA MEMBRANA? 

3) QUAL A FUNÇÃO DO CITOPLASMA? 

4) QUAL A FUNÇÃO DO NÚCLEO? 

5) QUE APARELHO USAMOS PARA VER AS CÉLULAS? 

6) VOCÊ ACHA QUE A CÉLULA SÃO TODAS IGUAIS? PORQUE? 

Componente Curricular: CIENCIAS 
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7) O QUE VOCÊ ENTENDE AO VER A IMAGEM ACIMA? 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzir o tema da cidadania e direitos humanos e relacionar ao contexto da Arte. 

Esta atividade introduz a Unidade Temática II - Cidadania, do Caderno Construindo 

Aprendizagens. Nela vamos conhecer um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e relacioná-la com Arte. 

 

 

TEMA DA AULA:  

 

Direitos Humanos 

Componente Curricular: ARTE 
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esquerda.net 

Caderno Construindo Aprendizagens – EJA II – 5a e 6a séries – Unidade Temática II – 

Cidadania 

 

 

1. Leia o quadro da pág. 37, que fala sobre os Direitos Humanos. 

 

2. Leia o Artigo 14o e o Artigo 2o da Declaração Universal de Direitos Humanos, na pág. 
37. 

 

 

unama.br 

3. Faça a ilustração proposta na pág. 38 (você pode fazer a ilustração na própria apostila). 
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Olá queridos alunos ! 

  Muito bom estar com vocês novamente para darmos continuidade a nossas atividades 

semanais.  

Esta semana vamos dar início a Unidade temática II – Cidadania, do caderno 

Construindo Aprendizagens. 

Antes de iniciarmos este novo tema, gostaria que você refletisse a respeito do conceito 

de cidadania. Muito se fala a respeito de cidadania, porém muitos não tem consciência do que 

seja e qual a sua real importância na vida das pessoas. Iniciaremos com a leitura do texto abaixo, 

que procura relacionar o momento  crítico que vivemos atualmente, com o advento da pandemia 

do coronavírus e a nova configuração de cidadania. 

 

Como a pandemia está alterando a nossa cidadania 

 

O mundo como conhecíamos já não existe mais 

Ainda não dá para ver todos os seus novos contornos da janela, enquanto tentamos nos ajustar 

à rotina de quarentena imposta pelo inimigo invisível. Mesmo que as perspectivas ainda não 

estejam claras, porém, há uma certeza: a pandemia do novo coronavírus está alterando, de 

forma definitiva, a economia que construímos, o papel do estado e as políticas que nos 

governam, a maneira como consumimos, nossas relações de trabalho... e, essencialmente, o 

modo como exercemos nossa cidadania. 

Pelas contas do Movimento Por Uma Cultura de Doação, nas últimas duas semanas de março, 

mais de R$ 800 milhões em dinheiro foram doados no Brasil por empresas, organizações da 

sociedade civil e pessoas físicas para combater a Covid-19 e seus impactos no país – os 

números não param de crescer e devem bater R$ 1 bilhão em breve. 

As doações estão financiando a compra de testes, leitos de UTI e respiradores para 

hospitais públicos; a distribuição de comida e itens de higiene, limpeza e proteção para os grupos 

mais vulneráveis; o apoio emergencial para trabalhadores que se viram subitamente sem renda; 

entre outras tantas frentes, do apoio a pequenos restaurantes de bairro ao enfrentamento da 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 
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violência contra a mulher. É uma onda de engajamento social sem precedentes no Brasil, que 

parece tão contagiosa quanto o vírus que ela combate. 

Amargando a 122ª posição entre 146 países que fazem parte do último World Giving Index 

(2018), conhecido como o ranking global da solidariedade, o Brasil, historicamente, não é um 

país generoso quando se fala em doação de dinheiro. Não se trata de um problema econômico: 

à nossa frente estão não apenas todas as nações desenvolvidas, como esperado, mas também 

os vizinhos sul americanos e países muito mais pobres, como Haiti e Libéria. 

Questões culturais e estruturais de cada sociedade pesam muito mais na hora de apoiar uma 

causa. No Brasil, a maior barreira psicológica está na desconfiança: Para onde vai o dinheiro? 

Nossas infinitas decepções com a qualidade e a transparência de serviços públicos e privados 

nos ensinam, desde sempre, a ter dois pés atrás diante de qualquer instituição. Resultado: 44% 

dos brasileiros acham que a maior parte das ONGs não é confiável, segundo a Pesquisa 

Doação Brasil. 

Agora, porém, há uma variável nova, que apaga esse ponto de interrogação: a urgência. 

A necessidade de agir rapidamente para conter os danos da pandemia tem nos obrigado a abrir 

mão do controle e das dúvidas para confiar no terceiro setor, esse braço da sociedade tão 

desprezado em tempos recentes. Diante das ausências do Estado e do iminente colapso do 

sistema de saúde, são as ONGs e iniciativas da sociedade civil organizada que surgem para 

sanar falhas dos serviços públicos (direcionando doações ao SUS, por exemplo) e para acolher 

a população, especialmente as camadas mais vulneráveis, em benefício de todos (pois só há 

cura para a Covid-19 se for coletiva). 

Nesse cenário de guerra, é preciso acreditar nas instituições e uns nos outros, apostando na 

esperança de que todos estão fazendo seu melhor pelo bem comum. É difícil, sim – mas analisar 

demais ou se abster de se envolver agora é paralisante e pode ser ainda mais letal. 

https://epocanegocios.globo.com/colunas/noticia/2020/04/como-pandemia-esta-alterando-nossa-

cidadania.html 

 

 

Para esta semana de atividades, solicito que realize atentamente a leitura da página 35 do 

caderno Construindo Aprendizagens, e em seguida, responda as questões 1 e 2 da página 35, 

e a questão 3, da página 36. 
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                                    ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

   OBS: Estas atividades deverão ser realizadas em seu caderno. 

 1 - Com base na leitura do texto apresentado, como você justifica que a pandemia possa estar 

alterando a nossa cidadania? 

2  -   Por que o Brasil tem apresentado uma posição tão ruim no ranking de global de 

solidariedade? 

3 – Observe atentamente os dados e o infográfico abaixo, procurando analisar o as informações 

apresentadas (leitura do mapa). 

Apenas São Paulo, onde há o maior número de casos registrados de coronavírus (862 

até a manhã do dia 26 de março), foram registradas 360 denúncias de violação de direitos 

humanos. Do Rio de Janeiro, que já contabiliza 370 infectados pelo vírus, partiram 236 queixas. 

Minas Gerais, Santa Catarina e o Paraná registraram 151, 106 e 31 denúncias cada, 

respectivamente. O índice de reclamações, como nota o órgão, converge com a incidência de 

infectados nas regiões. 

 

Observe, abaixo, o número de queixas por região: 

Denúncias por Estados: 
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Denúncias por estados 

Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/governo-registra-13-mil-

denuncias-de-violacoes-de-direitos-humanos-apos-restricoes-por-coronavirus/  

Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados. 

Observações: 

Na próxima semana faremos uma espécie de correção/comentários sobre as atividades 

propostas. 

                                                                                                 BOM TRABALHO 
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Olá queridos alunos? 

Espero que estejam todos bem ! 

Na aula de Geografia desta semana estaremos realizando a correção/análise das atividades 

propostas na semana anterior. 

Procurem analisar atentamente as colocações que farei a seguir, comparando-as às suas 

respostas/colocações que registraram no material impresso Construindo Atividades ou 

mesmo em seus cadernos. 

Qualquer dúvida, estarei à disposição para maiores esclarecimentos. 

                                                   Um grande abraço – Profª SALOMÉ  

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADERNO CONSTRUINDO ATIVIDADES 

– PÁGINAS 13, 14, 15 e 16 

Abra o seu caderno Construindo Atividades, na página 13, para que possamos realizar 

juntos uma leitura do mapa apresentado. 

Temos aqui um mapa político/regional do Brasil, ou seja, politicamente falando podemos 

dizer que o Brasil é uma República (forma de governo ou modelo de regime político) 

Federativa formada por 26 estados e pelo Distrito Federal. 

Ao mesmo tempo podemos perceber que alguns estados estão agrupados por cores 

(legenda apresentada na parte inferior/direita do mapa). 

As legendas são de extrema importância quando analisamos um mapa, pois nos 

apresentam importantes informações quando da leitura do mesmo. 

Na página 14 temos as cinco regiões naturais brasileiras, que estão agora agrupadas com 

seus respectivos estados e capitais. As cores de cada uma dessas representações regionais 

condizem com as da legenda do mapa da página 15. 

Na atividade da página 15 foi proposto que se nomeie os estados brasileiros, tomando 

como base a sua respectiva divisão regional. 

Você poderá fazer a auto correção desta atividade, retornando ao mapa apresentado na 

página 13. 
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Página 16 

a) Os estados brasileiros que apresentam mais de 10.000 casos estão representados na 

cor verde escuro, e são eles: 

Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 

  

b) Norte, nordeste, sudeste e sul 

  

c)  Região Centro Oeste 

 CORREÇÃO DA ATIVIDADE PROPOSTA A SER REALIZADA NO CADERNO 

 Principais pontos abordados no TEXTO DE APOIO: PANDEMIA 

·        Início da Pandemia no Brasil 

·        As medidas tomadas para se conter o avanço da COVID-19 

·        As regiões/estados brasileiros que apresentam o maior número de casos 

·        A ineficiente testagem da população e o desconhecimento real do número de casos e 

informações mais precisas sobre o avanço da doença no Brasil 

·        A imprevisibilidade do avanço do coronavírus e a necessidade de  medidas rigorosas de 

controle para evitar novas ondas da doença. 

·        A situação desfavorável do Brasil no quadro mundial, como segundo país a apresentar o 

maior número de casos e mortes. 

                                                                       Até nossa próxima atividade !    
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