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QUERIDOS, ALUNOS E FAMÍLIAS, DA EMEB ANITA:  
 

ESPERAMOS QUE TODOS ESTEJAM BEM!  
 
CONTINUAMOS, NESSAA SEMANA 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. IREMOS TRABALHAR AINDA ESTE MÊS DE 
SETEMBRO, COM ESTE MATERIAL. ORIENTE, SEU FILHO, A REALIZAR APENAS O QUE 
FOI PROPOSTO.  
PARA O MÊS DE OUTUBRO, INICIAREMOS O TRABALHO COM O MATERIAL DE APOIO 
DOS LIVROS: EMAI / LER E ESCREVER E OS DIDÁTICOS. AS ATIVIDADES, TAMBÉM 
CONTINUARÃO A SEREM PLANEJADAS E ORIENTADAS PELOS PROFESSORES, 
ATRAVÉS DO PORTAL DA EDUCAÇÃO COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES. NÃO 
DEIXEM DE ACOMPANHAR E SEGUIR TODAS AS ORIENTAÇÕES.  
EM NOSSA ESCOLA, OS LIVROS SERÃO ENTREGUES, JUNTO COM O KIT DE 
ALIMENTAÇÃO, NO DIA 09/09, QUARTA-FEIRA. ESTAREMOS AGUARDANDO A 
PRESENÇA DE VOCÊS COM OS DEVIDOS CUIDADOS. 

AGRADECEMOS A PARCERIA! 

 

 

Srs. pais e responsáveis: 

Para facilitar a realização das atividades, preparamos a seguinte legenda: 

           : LER 

             : COPIAR EM SEU CADERNO. 

              : RESPONDER EM SEU CADERNO 

             : COM  AUXÍLIO DE UM ADULTO 
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Componente Curricular: Português 

22ª Aula:  Atividade sequência do conto – A princesa e a ervilha: Sinônimos e  antônimos 
das palavras. 

 

Olá, queridos alunos!!  Na aula anterior aprendemos como são compostos os nomes 
científicos dos seres vivos. E também conhecemos algumas caraterísticas da  biodiversidade 
da  Mata Atlântica. Para essa aula vamos trabalhar as seguintes atividades:  

Atividade 5 da apostila :   Na sua apostila Construindo aprendizagens, na página 14 
vamos realizar a  leitura do conto - A princesa e a ervilha,  para retomar algumas 
caraterísticas do conto de fada, em seguida na página 15 realizar uma atividade de 
interpretação do texto. Para ampliar o conteúdo de português vamos aprender a usar os 

sinônimos e os antônimos das palavras.  

 

Leia com atenção as explicações:  

 Palavras de sentido semelhante são chamadas de sinônimos.  

 Palavras de sentido contrário ou oposto são chamadas de antônimos  

 

No conto – A princesa e a ervilha, o príncipe sonhava em casar com uma verdadeira 
princesa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente quando pensamos em uma princesa lembramos  

de palavras que a  descrevem, por exemplo: 

Bonita         Maravilhosa      Elegante            Educada         

Gentil          Alegre                Amorosa              Calma  

Ou  usamos  palavras semelhantes como: 

Bela            Admirável         Chique          Cortes     

Elegante        Divertida    Afetuosa           Serena       

Mas se fizéssemos  uma descrição da princesa usando 

palavras  ao contrário,  observe como ficaria a princesa:   

Feia           Péssima            Deselegante        Grosseira   

Rude         Infeliz                Desumana              Agitada 
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Vocês puderam observar que os sinônimos das palavras significam exatamente a 
mesma coisa. Então  quando as palavras são substituídas  pelo seu sinônimo a sua 
mensagem continua a mesma.  

É importante saber que para uma palavra ser antônima da outra, não basta elas terem 
significados diferentes, precisam ser o contrário/oposto uma da outra. 
ATIVIDADE  

          Responder em seu caderno.             : Copiar no caderno.  

1) Leia algumas palavras retiradas do conto – A princesa e a ervilha em seguida 
escreva  um sinônimo para cada palavra:  

Ex. Tempo  Período  

Queria  

Tempestade  

Ouvindo   

Pensou  

Dizer   

Suave   

Colocou    

 

2) Reescreva as frases  substituindo as palavras em negrito por antônimo. 

a) O rei foi pessoalmente abrir a porta. 

________________________________________________________ 

b) Foi horrível a chuva. 

________________________________________________________ 

c) Uma princesa  de mentira . 

________________________________________________________ 

d) Dormiu em cama muito dura. 

________________________________________________________ 

e) A rainha colocou uma ervilha  grande debaixo do colchão. 

________________________________________________________ 

f) O príncipe doente com tanto ódio. 

________________________________________________________ 
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Referência  

Atividade complementar realizada com  base na atividade 5 - conto A princesa e a ervilha, para ampliar os 
estudos da apostila Construindo aprendizagens: Secretaria de Comunicação e Educação  de Diadema.  

 

 

Componente curricular: Matemática 

22ª aula: Resolver situações de multiplicação e divisão 

 

: LER  

ORIENTAÇÕES ATIVIDADE 7 DA APOSTILA:  “CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS”, PG.  25 

 

Olá turma! Vamos entender melhor a atividade 7 da apostila “Construindo 

Aprendizagens”, que fica na página 25.  

Para isto, vamos nos lembrar dos conceitos de subtração e multiplicação já 

trabalhados em aulas anteriores. 

A letra A temos novamente na pergunta a palavrinha “a mais”, quantos pontos 

Priscila fez a mais que Denise nos jogos? Neste caso, a palavra “a mais” tem o sentido de 

comparar e não de somar. Então, preste muito atenção! 

Na letra B se cada aluno terá que levar 2 litros de refrigerante na festa, quantos litros 

os 28 alunos terão que levar? Vamos pensar: Se 1 aluno levar 2 refrigerantes, então 2 alunos 

levarão 4, 3 alunos levarão 6, o que estamos fazendo matematicamente? 

A letra C você pode fazer o desenho de uma bandeja de ovos com 5 colunas e em 

cada coluna colocar 8 ovos. E então, quantos ovos temos? 

Na letra D temos um problema envolvendo combinação, podemos fazer uma tabela, 

como já fizemos na aula 13: em cima, colocamos os 5 sabores de sorvete e embaixo os dois 

tipos de calda. Aí é só ir combinando, cada tipo de sorvete com uma calda. 
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Na letra E temos o total de 60 lápis repartidos entre 5 caixas iguais de lápis. Quantos 

lápis temos em cada caixa? Notem a palavra “repartidos” que é uma das palavras que nos 

levam a entender que temos uma divisão a ser feita. 

Na letra F temos que dividir entre 7 amigos 49 figurinhas. Vamos pensar: 7 vezes 

quanto é 49? A multiplicação e a divisão são operações inversas, por isso, não podemos 

pensar em divisão, sem pensar em multiplicação.  

Agora vamos às atividades do portal, você vai ficar fera na multiplicação e divisão. 

 

: COPIAR em seu caderno. 

 : RESPONDER em seu caderno. 

Resolver as situações problemas: 

 

1. Leonardo fez uma visita ao auditório da Pinacoteca 

de SP que é o museu de artes mais antigo da cidade. 

Ele desenhou um esquema de uma parte do auditório 

da Pinacoteca, usando um quadradinho para 

representar cada cadeira. 

Agora responda: 

 

A) Quantas cadeiras ficam em cada fila (horizontal)? 
 

R: ___________________________________________ 

B) E quantas cadeiras há em cada coluna (vertical)? 
R_______________________________________________ 

 

     C)  Como saber o total de cadeiras dessa parte do auditório sem contá-la uma a uma?  

R: _______________________________________________ 
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2)  

a) Na cantina da escola de 

Jullya há 3 tipos de sanduíche e 4 

tipos de suco. Quantos tipos de lanche 

diferentes, incluindo um suco e um 

sanduíche podem se ser feitos?  

 

 

Vamos fazer uma tabela? 

 Presunto Queijo misto 

Uva    

Laranja    

Caju    

Limão    

b) Que multiplicação está associada ao número de possibilidades para combinarmos os 

sanduíches aos sucos?  

 R: _________________________________________________ 

 

3) Beatriz ganha de mesada 25 reais por mês. Ao final de 6 meses, quanto ela terá ganho? 

R: _________________________________________________ 

 

4) Ryan vai guarda os 36 lápis que comprou em caixas com 6 lápis em cada uma. De 

quantas caixas ele vai precisar para guardar todos os lápis? 

R: ______________________________________________________________ 
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5) Vamos calcular?  

Tenha sempre ao seu lado a tabuada, ou melhor ainda, em sua cabeça! 

a) 45:9 = b) 42: 7 = c) 48:6 = 

d) 72: 8 = e) 52: 8 = f) 120: 8 = 

g) 312 x 6= h) 312 x 8 = i) 318 x 9 = 

 

Referências: 

Caderno de apoio e aprendizagem. Matemática. Fundação Padre Anchieta. 2010. 

Bem-me-quer. Matemática. 4º ano. Editora do Brasil. 2008. 
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Componente Curricular: Ciências  Naturais 

22º aula: Consumo Consciente 

 

Nessa semana vamos continuar estudando em Ciências Naturais sobre Consumo 

Consciente, em especial, não iremos usar a apostila Construindo Aprendizagens para 

aprofundarmos o assunto. 

 

 

 

Vocês se lembram da imagem 

ao lado? 

Essa imagem estava na aula 

anterior mostrando o que o consumo 

desenfreado produz: excesso de lixo. 

 

  

Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o lixo. 

 

Lixo é qualquer resíduo resultado das atividades humanas ou produzida pela 

aglomeração urbana. 

Lixo também é sinônimo de sujeira, coisas velhas inúteis e sem valor.  

 

 

O lixo é classificado da seguinte forma: 
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Lixo domiciliar urbano 

 

É o lixo produzido nas casas e 

comércio. 

Nele encontramos sobras de 

alimentos, embalagens, papéis, 

papelões, plástico, vidros, trapos e 

etc. 

Geralmente é encaminhado 

para aterros sanitários. 

 

Lixo industrial 

 

Como o nome diz é o lixo 

produzido pelas indústrias. 

Esse tipo de lixo pode ser 

perigoso e por isso precisa passar por 

tratamento específico ou se levado 

para um local apropriado. 

 

 

 

 

Lixo hospitalar 

 

É o lixo produzido nos 

hospitais, postos de saúde, clínicas 

médicas e consultório odontológico. 

Como é um lixo que pode 

transmitir doenças além de necessitar 

de tratamento e locais apropriados 

para o descarte ele também necessita 

de transporte especial. 
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Lixo agrícola 

 

É o lixo resultante do resto da 

colheita que tanto pode virar esterco 

como fertilizante. 

 

 

 

 

 

Lixo tecnológico 

Esse lixo é composto pelos 

equipamentos tecnológicos que são 

descartados, como televisões, 

celulares, pilhas, baterias, 

computadores entre outros. 

Na sociedade atual o avanço 

tecnológico é constante o que    

agravou o aumento desse tipo de lixo. 

Como os equipamentos 

eletrônicos são produzidos por cobre, 

alumínio, mercúrio e chumbo por 

exemplo, o descarte errado pode 

comprometer o meio ambiente e 

provocar diversas doenças 

Assim, é necessário para 

descarta-los procurar locais que 

aceitam esse tipo de lixo como lojas e 

empresas. 

 

 



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 

 

Lixo espacial 

Por incrível que pareça o 

homem consegue poluir até o espaço. 

Qualquer objeto que é lançado 

no espaço orbital da Terra e que não 

tenha mais utilidade como satélites 

desativados, fragmentos de foguetes 

e até mesmo ferramentas perdidas 

pelos astronautas viram lixo no 

espaço. 

 

 

1. Segundo o texto, o que é lixo? 
R:_______________________________________________________ 

2. Quais as classificações do lixo? 
R:_______________________________________________________ 

3. O que você acredita que o descarte errado do lixo pode causar? 
R:________________________________________________________ 

 

 

Referências: 

 

 Lixo espacial: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/lixo-espacial 

 O que é lixo: https://www.seac-sp.com.br/sustentavel/index.php/curiosidades/o-que-e-lixo 

 O que é lixo eletrônico: https://www.todamateria.com.br/lixo-eletronico/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seac-sp.com.br/sustentavel/index.php/curiosidades/o-que-e-lixo
https://www.todamateria.com.br/lixo-eletronico/
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Componente Curricular: Arte 

Objetivos: Perceber as possibilidades sonoras com o próprio corpo; Criar e experimentar uma 

partitura sonora. 

ATIVIDADES DA APOSTILA CONSTRUINDO APRENDIZAGENS. 

IREMOS UTILIZAR COMO SUPORTE A ATIVIDADE PAG. 35  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Vamos trabalhar com a partitura sonora, a ( o ) estudante conhecerá as 

possibilidades sonoras com o próprio corpo, criará a própria partitura usando a representação gráfica 

do corpo e experimentar a sua própria  criação sonora. 

   
  Olá minha cara e meu caro estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja se cuidando.  

Na atividade passada, falamos sobre os instrumentos de percussão, continuação da atividade 

referente a pag. 35 da sua apostila. Você realizou a sua pesquisa sobre os diferentes instrumentos 

de percussão e confeccionou o seu próprio tambor. Certo? 

Hoje você vamos  conversar um pouco sobre percussão corporal! 

Percussão corporal é a forma de se fazer percussão usando somente os sons com as 

diferentes partes do corpo, seja ao bater as mãos na barriga, coxas, ombros. É provável  que os 

primeiros seres humanos tenham produzido sons assim.  ( Projeto Arte Presente , 4º e 5º anos). 

Veja a imagem abaixo, perceba que as figuras das imagens estão percutindo com o próprio corpo, 

além do uso de tambores; 

 

 
https://sites.google.com/site/percussaocorporal01/historia 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/percussaocorporal01/historia
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Muitos artistas criam músicas sem usar nenhum  tipo de instrumento sonoros que não seja 
o próprio corpo. È o caso do grupo Brabatuques na imagem abaixo: 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Para conhecer mais sobre o trabalho dos Barbatuques, acesse os links abaixo, e assista 

alguns trechos de algumas apresentações do grupo, é  muito legal!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw 

https://www.youtube.com/watch?v=KHyzrYBACcg 

https://www.youtube.com/watch?v=9GuvFw9f_XQ 

                                                https://www.youtube.com/watch?v=ljfvWmlPrGo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbatuques, é um grupo de São 

Paulo, conhecido por criar ritmos 

musicais a partir dos efeitos da voz e 

da exploração de sons produzidos 

percutindo diferentes partes do 

corpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw
https://www.youtube.com/watch?v=KHyzrYBACcg
https://www.youtube.com/watch?v=9GuvFw9f_XQ
https://www.youtube.com/watch?v=ljfvWmlPrGo
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Para compreender um pouco sobre como tocar percussão, você pode se orientar 

percebendo os padrões sonoros. Padrões são formas que podem ser organizadas no espaço 

de maneira que a sua sequência pode se repetir  regularmente. 

Veja essa partitura sonora: ( representação gráfica dos sons para orientação do músico)  

  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  

 

 

 

 

 

  
A imagem acima é um modo de anotar esse padrão desses sons: um quadrinho com 

desenho de mãos indica uma palma, e o vazio, um momento de silêncio entre uma batida e 
outra, chamado tempo. 

O pequeno silêncio entre cada palma e os silêncios maiores entre cada sequência 
duas e uma  palmas são importantes para reconhecermos o ritmo desse padrão sonoro. 

Explorando os padrões de repetição dos sons, os seres humanos aprenderam a criar 
música. 

 

    . 

Atividade: 
Experimente perceber os padrões sonoros na partitura acima, por exemplo: 
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1. Bater palma duas vezes e parar um pouquinho 

2. Bater mais uma palma, parar mais um pouquinho e bater mais uma palma 

3. Bater na sequência duas palmas e parar um pouquinho 

4. Bater uma palma, parar um pouquinho e bater uma palma.  

Em seguida que tal criar a sua própria partitura sonora? 

 Desenhe em quadrinhos a representação de mãos, pés, e outras partes do corpo que 

queira percutir, e também faça quadrinhos em branco para representar os tempos de 

silêncio. 

 Recorte esses quadrinhos e faça as combinações sonoras que quer experimentar. 

 

 Em seguida experimente os padrões sonoros que você combinou nas suas peças 

com o próprio corpo. 

 Desmonte esse padrão e monte uma nova combinação e experimente novamente 

outra possibilidade. 

 Repita essa experiência  quantas vezes quiser. 

 Pode gravar esses sons pelo celular e mandar por Whatsapp, vou  adorar ver o que 

vocês criaram! 

 

 

 Os meios de comunicação que estão indicados abaixo servirão para você tirar 
dúvidas sobre as atividades ou outros assuntos das aulas.  

E – mail: csermakluana@gmail.com 

Whtasapp: (11)9 8974-5050 

 

 

Boa aula! 

Professora de Artes.  

 

 

 

 

 

 

mailto:csermakluana@gmail.com
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Componente Curricular: Educação Física Professor: Alan 

 

 

 

                                                   Atletismo 

 

Na semana passada trabalhamos o Atletismo. Como foi falado o Atletismo moderno 

é composto por 3 tipos de provas: Corridas, Saltos e Arremessos, sendo que cada uma delas 

possui suas subdivisões. Agora vamos nos aprofundar um pouco nessas provas e realizar 

algumas atividades práticas, que se aproximem da realidade do esporte. Faça sempre com 

algum adulto ao lado. Antes da prática realize alguns alongamentos que você preferir, 

daqueles que já passamos em atividades anteriores e faça também 10 polichinelos como 

aquecimento. Se você ficar inseguro ou com medo de fazer algum dos exercícios a seguir, 

não faça. 

Saltos  

As Provas de Saltos são compostas por: Salto em Distância, Salto Triplo, Salto em 

Altura e Salto com Vara. 

Salto em distância  

O salto em distância é uma prova em que o praticante corre para pegar impulso e 

depois saltar a maior distância que conseguir caindo numa caixa de areia. Requer do seu 

praticante velocidade, boa coordenação, flexibilidade e rápida reação nervosa. A corrida 

para o salto é feita numa pista de 40 metros aproximadamente, e o salto propriamente dito 

se dá de uma tábua de impulso, mediante impulsão vigorosa com uma das pernas e 

movimento energético dos braços, com o objetivo de ajudar o corpo a elevar-se e retardar 

sua queda na caixa de areia. 

Atividade 1: 

 Vamos executar um salto em distância adaptado. Separe algumas almofadas 

(travesseiros ou qualquer objeto semelhante), coloque uma no chão a sua 

frente, pegue um pequeno impulso (se na sua casa tiver espaço para correr 

antes de saltar, pode correr, caso contrário faça sem a corrida mesmo, dando 

apenas um impulso) e tente saltar por cima da almofada sem encostar nela 

(repita mais 2 vezes).  

 Agora coloque mais uma almofada a frente junto da outra, aumentando a 

distância que tem que saltar, salte 3 vezes.  
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 Vamos dificultar mais um pouco?! Então coloque uma terceira almofada a 

frente das outras duas, ficando uma distância maior ainda para saltar, tente 

saltar passando por cima das três. (repita 3 vezes) 

  

Salto em altura  

Tecnicamente, podemos definir que salto em altura é a passagem de um atleta sobre 

um sarrafo (barra) apoiado em dois suportes, num plano horizontal elevado. Nas 

competições de atletismo, o salto em altura é sem dúvida, uma das provas que mais atrai a 

atenção do público.  

Atividade 2: 

 Com os mesmos objetos usados na atividade anterior vamos fazer salto em 

altura. Comece com 2 almofadas e coloque uma almofada em cima da outra. 

Agora tente saltar por cima delas, sem encostar nas almofadas. (Repita mais 

2 vezes) 

 Agora coloque mais uma almofada (3) em cima da outras e tente saltá-las. 

Faça 3 vezes. 

 Aumente a altura colocando mais uma almofada (4) e tente saltar sem encostar 

nelas. 

Conseguiu? Parabéns! Se quiser tente aumentar o desafio e veja quantas almofadas 

você consegue saltar, ou invente novos desafios e mande para o seu professor fotos ou 

vídeos de como foi. 

Divirta-se!!! 
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Gabaritos da semana: 31/08  a 04/09/2020 

 

Gabarito da 21ª aula de Português 

Sugestão de pesquisa 

a) Faça uma pesquisa do nome científico das seguintes aves encontradas na Mata Atlântica: 

Araçari-banana = Pteroglossus  bailloni                                                   

 Pica-pau-da-cabeça-amarela = Celeus flavescens  

Jandaia-de-testa-vermelha = Aratinga auricapillus 

b) Descubra. Quais são os nomes científicos dos nossos bichinhos domésticos? 

Cão = Canis lúpus familiaris 

Gato = Felis catus 

 

Gabarito da 21ª aula: Matemática 

 

1)  

a) Não 

b) Não 

 

C)  Transformando kg em g = 2Kg x 1.000 = 2.000 g 

 1   

 5 0 0  

1 2 5 0  

+ 5 5 0  

 2 0 0 0  

3. 3 0 0   g 
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R: O peso total dos produtos é 3.300 g ou 3 Kg e 300 g. 

 

 

 

2)  

1,30 + 1,30 = 2,60  mais caro que 2,50 

 

R: Não, porque dois pacotes de 250 gramas custam 2,60, portanto, mais caro que um pacote 

de 500 g. 

 

3)  

 0  1 9  10   10 0 

-     4   5 0 

 0    5   5 0 

R: Restaram 550 g. 

 

4) 

 6 pacotes de 100 g = 600 g 

           2 pacotes de 400 g = 800 g 

 

 

 R: Dois potes. Usará um pote inteiro, mais a metade de outro. 

 

Gabarito da 21ª aula: Ciências Naturais 

 

1) O consumo consciente se refere a um modo mais saudável de consumir 

produtos e serviços no dia a dia. De modo geral, o consumo consciente 

preza por um grau maior de consciência na hora de comprar. 

Café  

Toucinho 

Queijo 

açúcar 
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2) O impulso pela compra pode trazer sérias consequências financeiras e 

consequentemente o desequilíbrio da saúde mental e o excesso de lixo 

no meio ambiente. 

3) Os 5 princípios são elas: Reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar. 


