
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
ESCOLA MUNICIPAL DEP. FREIAS NOBRE 

Rua Gaspar de Lemos, 405, Vl Lídia, DIADEMA 

5ª SÉRIE -EJA 

Instruções aos educandos e suas famílias: 

Caros Alunos 

Em tantos anos de escola, desde aluna iniciando lá em 1976 até os dias de hoje, nunca vivi uma 

situação como essa. É assustadora e preocupante. Mexe com toda nossa estrutura enquanto ser 

humano, em todas as nossas dimensões: biológica, emocional, familiar, social, financeira.... Exige 

esforços, lucidez e foco para lidarmos com tudo que ela envolve: saúde, vida e morte, sofrimento, 

incertezas, perdas e interrupção abrupta da nossa rotina. 

 Por isso temos que procurar alternativas e caminhos para seguir a luta mais antiga do ser 

humano neste mundo: continuar nossa existência. A história se repete, mesmo com todo avanço que 

alcançamos.   

 No momento, o que foi pensado para diminuir os prejuízos e manter o mínimo para garantia 

do semestre letivo foi realizar os estudos domiciliares a partir da plataforma da Secretaria de 

Educação, abastecida com o trabalho dos professores e gestores escolares, realizado a partir de 

nossas casas. O lado bom é que nos ajuda a manter a cabeça ocupada e sair um pouco desse circuito 

gerado pela doença e suas trágicas consequências. 

 Para nós – profissionais e alunos – é mais um desafio, pois não temos o aparato tecnológico 

necessário nem o domínio pleno dessas ferramentas tecnológicas, mas podemos aprender e vamos 

nos ajudar. Com esse intuito criamos os grupos de WhatsApp das turmas. Assim nos falamos, 

encaminhamos as dificuldades ou dúvidas e manteremos o mínimo para superar essa crise e não 

perdermos totalmente o ritmo escolar. Aproveitem para usar o e-mail de vocês também. 

 Estabeleçam uma rotina.Tirem um horário do dia para os estudos. Registrem em seus 

cadernos. Se puderem imprimir, imprimam. Façam anotações para esclarecimentos e trocas futuras. 

Além do que propusermos, se possível, leiam. Assistam a diferentes programas e canais. Consultem 

sites. Se souberem de alguém sem acesso à internet, avisem. Vamos juntos ajudar como pudermos. 

Precisamos agora de uma rede solidária e ativa.  

 É normal ter medo, ter a incerteza, mas é necessária a ação e manter o pensamento positivo, 

confiante na superação, ainda que um pouco demorada, deste momento. Todavia juntos, seguindo 

as orientações técnicas, fazendo nossa parte teremos sucesso na nossa empreitada. 

Fiquem bem, sejam cuidadosos, bonitas e bonitos. Logo nos veremos! 

 

Professora Carmen e cia. 

 



 

PORTUGUÊS 

 

Contextualização 

 A atividade proposta dá sequência ao trabalho que estava sendo desenvolvido em sala de aula como 

tema Identidade. O texto remete a uma situação comum no público de EJA, migrantes do campo para a capital. 

Objetivos 

 Realizar leitura com autonomia relacionando a seus conhecimentos, crenças e valores; recuperar 

informações no texto; reconhecer o uso da linguagem empregada; inferir informações implícitas; reconhecer e 

usar aspectos linguísticos na construção dos sentidos dos textos; desenvolver estratégias de produção de texto 

em um dado contexto. 

Apoio  -  5ª série A  -  Semana 1 

1. Texto em versos: são os poemas e as letras de canção. O verso é cada linha do texto, mais livre, 

podendo ter pontuação e grafia diferentes da norma padrão (sem ponto, letras iniciais minúsculas...). Pode ter 

rima ou não. Rima é a combinação de sons idênticos no final das palavras (razão rima com emoção, amor rima 

com calor...). Esses textos, geralmente têm linguagem poética (com sonoridade diferenciada, carregada de 

emoção ou sentimentalismo, lirismo...). 

2. Ortografia 

Observe as palavras:  

 Trás – refere-se a lugar o tempo e no espaço, parte de trás. É escrita sempre com s. Todas as 

palavras que derivam dela também são grafadas com s. 

 Traz – é o verbotrazer, toda variação desse verbo comesse som é escrita com z. Exemplos: trazem, 

traziam, trazendo... 

3. Morfologia 

É o estudo da estrutura, formação e classificação das palavras da nossa língua. Uma classe de palavra muito 

importante é a dos verbos, pois eles indicam as ações praticadas, sofridas situando-as no tempo presente, 

pretérito (passado) e futuro. 

4. Produção textual 

Carta é um gênero textual que têm como finalidade estabelecer comunicação escrita entre dois falantes para 

levar e pedir informações diversas. Pode ser formal, nas comunicações de trabalho, escola, comércio etc. E 

pode ser informal, nas relações de intimidade (amigos, família...). Mudando a linguagem em cada caso: culta, 

formal ou padrão (mais rigorosa, planejada) ou coloquial, informal (mais descontraída, livre). 

Possui as seguintes características bem distribuídas no papel: 

 Localidade e data; 

 Saudação ao destinatário; 

 Desenvolvimento: assunto, informações; 

 Despedida; 

 Assinatura.  

Dicas: 

Como é o início das produções, procure colocar as ideias no papel usando frases curtas.  

Tenha cuidado em colocar letra maiúsculas no início das frases e em nomes próprios.  

Tente usar as vírgulas separando as informações, além dos pontos finais.  

Consulte dicionário para tirar dúvidas da escrita.  

Mais adiante seu texto será corrigido e você receberá mais explicações. 

 

 

 

Atividade Domiciliar 1   Público alvo: 5ª série    Tempo: 1ª semana 

Bem-vindo a esse início de estudos domiciliares. Tenham tranquilidade para realizar as atividades, pois 

estaremos conectados pelo grupo para mais explicações e tirar dúvidas. Bom trabalho! 



A. Antes da leitura – Migrar é uma característica humana que remonta aos primeiros humanos surgidos na 

face da terra. Muitas pessoas saem de sua terra por diversas razões (trabalho, estudos, fuga de conflitos, 

curiosidade...), esse movimento faz parte da identidade de muita gente. Você, provavelmente, conhece algum 

migrante.  

Leia a letra de canção a seguir. 

 

No dia em que vim-me embora 
Caetano Veloso 

No dia em que eu vim-me embora 
Minha mãe chorava em ai 
Minha irmã chorava em ui 
E eu nem olhava pra trás 
No dia que eu vim-me embora 
Não teve nada de mais 
Mala de couro forrada com pano forte brim cáqui 
Minha vó já quase morta 
Minha mãe até a porta 
Minha irmã até a rua 
E até o porto meu pai 
O qual não disse palavra durante todo o caminho 
E quando eu me vi sozinho 
Vi que não entendia nada 
Nem de pro que eu ia indo 
Nem dos sonhos que eu sonhava 
Senti apenas que a mala de couro que eu 
carregava 
Embora estando forrada 
Fedia, cheirava mal 
Afora isto ia indo, atravessando, seguindo 
Nem chorando nem sorrindo 
Sozinho pra Capital 
Nem chorando nem sorrindo 
Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 

Fonte: LyricFind 

Compositores: Emanuel Viana Teles Veloso Caetano / Gilberto 

Gil 

Letra de No dia em que vim-me embora © Warner Chappell 

Music, Inc

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132&q=Caetano+Veloso&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLQwzMlaxMrnnJhakpiXrxCWmpNfnA8AHmcghB4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisxLXb3LjoAhXzIbkGHWEID4IQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132
https://www.lyricfind.com/


 

 

 

B. Após a leitura, responda. 

1. Há uma voz (eu-lírico/narrador) conversando com o leitor. Essa voz está: 

a. (  ) contando seu dia a dia.     b. (   ) relembrando sua infância. c. (   ) contando como foi o dia de sua partida 

de casa. 

2. Pode-se dizer foi um acontecimento triste ou festivo? 

3. Copie três versos que justifiquem sua resposta anterior. Dica: Verso é cada linha de um poema. Pode ser 

curto ou longo, muitas vezes faz rima com outro(s) verso(s) no texto. 

4. Esse eu lírico/narrador é: (  ) feminino    (   ) masculino? Comprove sua resposta com uma característica dele 

no texto ................................................................ 

5. Observe e compare o comportamento das mulheres e dos homens. Escreva o que percebeu. 

Mulheres 

 

 

Homens 

 

 

6. Como você descreve os sentimentos de eu lírico/narrador que está deixando sua família e sua terra? 

 

C. Estudo da língua 

1. Observe os seguintes versos da letra: ‘E eu nem olhava pra trás’, ‘Nem de pro que eu ia indo’. Quanto à 

linguagem: 

a. o autor usa termos: (   ) formais, típicos da linguagem culta, padrão.   (   ) informais, típicos do cotidiano. 

b. forme mais palavras a partir da palavra trás: atrasar, 

....................................................................................................... 

 

2. Observe o uso das palavraschorava, entendia, sonhava. Elas são verbos dão ideia de algo: 

a. (   ) concluído, acabado.   b. (    ) inacabado, frequente no passado.    c. (   ) no futuro. 

 

D. Produção textual. 

Releia a letra da canção. Mudar muitas vezes não é uma escolha e, mesmo sendo, traz temores, dúvidas. 

Quando migra a pessoa leva sonhos e planos, leva sua história e de sua família. Podemos desprezar, 

discriminar alguém por ela ser de outro lugar? Inspirando-se no texto, escreva outro em prosa, assuma o lugar 

do eu lírico/narrador e escreva uma breve carta para a família contando como foi a chegada, o primeiro dia na 

capital. 

 

 
 

GEOGRAFIA 

 
 
Contextualização:  
 
          para compreender  como o ser humano, enquanto um agente geográfico, vai participando dos 
espaços e do cotidiano dos lugares.  
 
Objetivo: 
 
Discutir o fato do ser humano ser um agente geográfico. 
 
Atividade 
 
Orientações para a realização da 1ª atividade de geografia. 
 Em seu caderno de geografia: 



 

 

 Coloque a data. 
 Copie a questão e responda a seguir. 
 Utilize caneta azul ou preta. 
 Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de whatsapp. 
  boa atividade. 
 
                                   QUESTÕES 
 
 
1. Leia a letra de canção a seguir. 
 
  
 
No dia em que vim-me embora 
Caetano Veloso 
 
No dia em que eu vim-me embora 
minha mãe chorava em ai 
minha irmã chorava em ui 
e eu nem olhava pra trás 
no dia que eu vim-me embora 
não teve nada de mais 
mala de couro forrada com pano forte brim cáqui 
minha vó já quase morta 
minha mãe até a porta 
minha irmã até a rua 
e até o porto meu pai 
o qual não disse palavra durante todo o caminho 
e quando eu me vi sozinho 
vi que não entendia nada 
nem de pro que eu ia indo 
nem dos sonhos que eu sonhava 
senti apenas que a mala de couro que eu carregava 
embora estando forrada 
fedia, cheirava mal 
afora isto ia indo, atravessando, seguindo 
nem chorando nem sorrindo 
sozinho pra capital 
nem chorando nem sorrindo 
sozinho pra capital 
sozinho pra capital 
sozinho pra capital 
sozinho pra capital 
Fonte: lyricfind 
Compositores: emanuel viana teles veloso caetano / gilberto gil 
Letra de no dia em que vim-me embora © warner chappell music, inc 
  
 
  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132&q=Caetano+Veloso&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLQwzMlaxMrnnJhakpiXrxCWmpNfnA8AHmcghB4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisxLXb3LjoAhXzIbkGHWEID4IQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132
https://www.lyricfind.com/


 

 

1a. Como fica evidente nessa letra de música que o ser humano é um agente geográfico? É possível 
reconhecer isso na letra? Como?   
1b. Quais os motivos que levaram as pessoas a  migrar para os grandes centros, chamados de capital 
na letra da música? 
1c. Como as pessoas colaboram, de forma negativa ou positiva, na construção dos espaços? 
2. Em quais atividades econômicas os migrantes se inserem? Colaboram com os espaços em que 
estão inseridos? Como? 
3. Numa crise sanitária como a que estamos vivendo, como podemos nos prevenir? 
4. Como as viagens, a negócios ou não, contribuíram para a expansão da epidemia? (a ponto de ter se 
tornado uma pandemia) 
 

INGLÊS 

 

Atividade Domiciliar 1   Público alvo: 5ª  e 6ª série    Tempo: 1ª semana 

Contextualização 

 A atividade proposta dá sequência ao trabalho que estava sendo desenvolvido em sala de aula como tema A 

Língua Inglesa no cotidiano. Os textos remetem a uma situação atualque permite a compreensão e interação do leitor. 

Objetivos 

 Realizar leitura para ter uma ideia geral do texto, buscar informações específicas, compreender detalhes com 

autonomia relacionando a seus conhecimentos. 

Welcome to the beginning of our home studying. Be calm to do the activities, because WhatsApp group will connect us for 

more explain and doubts. Goodjob! 

(Bem-vindo a esse início de estudos domiciliares. Tenham tranquilidade para realizar as atividades, pois estaremos 

conectados pelo grupo para mais explicações e tirar dúvidas. Bom trabalho!) 

A. Readthetextbelow. (Leia o texto abaixo.) 

 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-

confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml 

Acesso em 26 de março de 2020. 

B. Answer in Portuguese. (Responda em 

Português.) 

1. Qual o assunto do texto? 

2. Pode-se afirmar que ele foi publicado na China? 

Por quê? 

3. Há no texto palavras transparentes (parecidas 

com as nossas, pois são da mesma família de 

palavras). Ela ajudam na compreensão do texto. 

Copie três delas 

..................................................................................

........ 

 

..................................................................................

........ 

 

4. Observe as ilustrações no texto. Agora escreva o 

que significa: 

a. cough 

.......................................................................... 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml


 

 

 

 b. runny nose 

.................................................................. 

 



 

 

C. Read the text below. (Leia o texto abaixo.) 

 

http://outroladodanoticia.com.br/2020/03/17/jornais-ingleses-estampam-capas-com-alerta-sobre-gravidade-da-covid-19/ Acesso em 26 de 

março de 2020. 

 

D. Responda. 

1. Qual o foco da notícia?   

 a. (   ) A covid-19 e seus efeitos.       

 b.(  ) A mudança na atitude do governante. 

2. Como você traduz a chamada da notícia? 

.............................................................................................................................................................. 

3. Esse texto pode ser encontrado em: 

a. (  ) um livro.  

b. (  ) uma revista.    

c. (  ) um jornal. 

 

 

HISTÓRIA 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Frente à necessidade de estudar a história e compreender como ela se desenvolve. 



 

 

 

OBJETIVO:  

Compreender as fontes históricas e o conceito de patrimônio histórico imaterial 

  

ATIVIDADE 

Orientações para a tarefa: 

- Em seu caderno de história: 

- Copie a questão e escolha uma das alternativas que julgar ser a correta. 

- Coloque a data. 

- Utilize caneta azul ou preta. 

- Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de watsapp 

- Boa atividade. 

 

1. Quando uma pessoa faz suas atividades cotidianas (dia-a-dia), tais como trabalhar, estudar, 

cuidar dos filhos, etc, dizemos que esta pessoa é um: 

a) (   ) historiador 

b) (   ) estudioso da história 

c) (   )  economista 

d) (   ) agente histórico 

 

2. Profissional responsável pelo estudo das fontes históricas, que analisa e compara os fatos e 

por fim escreve a história que lemos nos livros. 

a) (   ) estudioso da história 

b) (   ) agente histórico 

c) (   ) historiador 

d) (   ) economista 

 

3. Os portugueses iniciaram a colonização do Brasil a partir de 1530. Mas o Brasil só se tornou 

independente de Portugal e, portanto um país em 1822. Os anos de 1530 e 1822 pertencem 

respectivamente (na ordem) aos séculos ______________________ . PREENCHER A LACUNA 

 

4. Sem fontes históricas é impossível conhecer e estudar o passado. Por exemplo, sabemos que 

os dinossauros existiram porque foram descobertos vestígios deles (fósseis) em vários continentes. 

Quando a espécie humana ainda não sabia escrever, podemos dizer que são exemplos de fontes 

históricas: 

a) (   ) livros, quadros e igrejas 

b) (   ) desenhos nas cavernas, fósseis e revistas 

c) (   ) internet, livros e pinturas 

d) (   ) fósseis, objetos e desenhos nas cavernas 

 



 

 

5. Todos os povos constroem sua identidade, isto é seus costumes, crenças e valores. Estes bens 

são chamados de imateriais e fazem parte da construção histórica de um povo. São exemplos: 

a) (   ) o carnaval, festas folclóricas, a capoeira 

b) (   ) igrejas antigas com suas pinturas 

c) (   ) antigos casarões e castelos 

(   ) todas as alternativas estão erradas      

   

ARTES 

 

OBJETIVO: 

      Ensinar Arte Rupestre e fazer os alunos reproduzir 

 

AMBIENTAÇÃO:  

      É importante os alunos sabem que a Arte existe desde a pré-historia 

 

ATIVIDADE: 

       Leia o conteúdo abaixo sobre arte rupestre. Após leitura, desenhe uma rocha em seu caderno de 

arte e em cima dessa rocha desenhe uma figura simples de arte rupestre.  

 

A arte rupestre é compreendida como o amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas 

pelo homem pré-histórico. Geralmente, este tipo de manifestação artística aparece no interior de 

cavernas e em outras superfícies rochosas cingidas pela marca da presença humana. Ainda hoje, 

muitos especialistas discutem se o desenho rupestre pode ser avaliado como uma forma de arte. 

 

Em geral, podemos perceber que a arte rupestre conta com motivos de feição naturalista, onde 

temos a presença constante de seres humanos e animais. Os homens rupestres são costumeiramente 

representados de forma isolada ou realizando algum tipo de ação coletiva, como o momento da caça, 

o parto de uma criança. Entre os animais, temos a predominância daqueles que serviam como 

alimento ou atacavam algum espaço habitado por homens. 

 

Inicialmente, essa espécie de manifestação artística aparece como uma clara intenção do homem em 

registrar as situações que integravam a sua rotina. Mas isso não implica dizer que o homem pré-

histórico fosse desprovido de qualquer senso estético. Ao representar um animal ou um próximo, o 



 

 

autor explorava elementos de proporção e tonalidade que teriam como pretensão mostrar aquilo 

que era visto como importante em sua visão particular. 

 

Paralelamente, devemos citar que a arte rupestre não se limitava ao registro cotidiano ou a marcação 

de uma situação corriqueira. Muitas pinturas encontradas em cavernas escondidas e regiões pouco 

habitadas indicam que essa manifestação artística cumpria uma parte dos rituais funerários e 

religiosos da pré-história. Ao mesmo tempo, a presença de motivos geométricos (círculos, cruzes, 

pontos e espirais) demonstra outra faceta complexa e misteriosa dessa arte. 

 

Vejam as figuras abaixo para ter ideia para desenhar:  

 

Xique-Xique I - Carnaúba dos Dantas - Seridó - RN 

 

Nicho Policrômico - Toca do Boqueirão da Pedra Furada - Serra da Capivara – PI 

 



 

 

 

Xique-xique IV - Seridó - RN 

 

 

Toca do Salitre - Serra da Capivara – PI 

 

 



 

 

 

Xique-Xique I - Carnaúba dos Dantas - Seridó - RN 

 

Fonte:  

1) Figuras: Associação Brasileira de Arte Rupestre 
SOUSA, Rainer Gonçalves. "A arte rupestre"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-arte-rupestre.htm. 

 

 CIÊNCIAS 

 

Pesquisa: O que é o Coronavírus. 

 

OBJETIVO: 

       O objetivo dessa pesquisa é fazer com que aluno possa compreender o que é o vírus, seus 

sintomas, as suas formas de transmissão, a importância da prevenção e dos cuidados que se deve 

tomar com ele. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

       De acordo com o momento que estamos passando, faz-se necessário que tenhamos informações 

seguras em relação à doença Coronavírus, para que possamos saber como nos prevenir. Para a 

realização dessa pesquisa será indicado o link da página do Ministério da Saúde. 



 

 

ATIVIDADE:  
       Após acessar o link abaixo, faça a leitura da parte indicada( O que é Conavírus até  Como é feito o 
tratamento do Coronavírus), reflita e realize sua pesquisa conforme a orientação abaixo. Você 
também poderá usar o texto do seu caderno. 
A pesquisa poderá ser realizada no caderno ou em uma folha de papel almaço para entrega 
posterior. 
 

Acesse o link abaixo para ler o texto. 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#tratamento 

O que precisa conter na sua pesquisa: 

1-O que é o coronavírus. 

2-Descrever como ocorre o período de incubação. 

3-Quais são os principais sintomas conhecidos até o momento. 

4-As formas de transmissão. 

5-As formas de prevenção. 

6-As medidas utilizadas no tratamento. 

 

MATEMÁTICA 

 

OBJETIVO   

 Reconhecer volume como grandeza associada a unidade de medida litro. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

 Para ter conciência do consumo, é primordial que como se medir, calcular, tanto nosso 

consumo diário, quanto a reserva de nossa cidade por exemplo. 

 

ATIVIDADE 

Para Medir a capacidade de um recipiente, isto é, a quantidade de líquido contida nele, usamos o litro. 

 

1 - Um barril contem 25 litros de água, outro contém 38 litros e um terceiro contém 43 litros. 

Quantos litros há nos três barris? 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#tratamento


 

 

 

2 – Um galão de água há 20 litros. Minha vizinha comprou 4 galões de água. Quantos litros de água 

ela terá para usar? 

 

3 – Uma caixa d’água tem 300 litros. Já foi consumido 59 litros. Quantos litros há ainda na caixa 

d’água? 

 

4 – Com 80 litros de água, quantos garrafões de 5 litros eu posso encher? 

 

5 - Sabendo-se que uma torneira gotejando gasta 2 litros de água por hora, responda quanto ela 
gastará em: 

a. 2 horas? 

b. 5 horas? 

c. 15 horas? 

d. 8 horas? 

e. 1 dia? 

 

6 - Escreva em seu caderno 3 mercadorias que são compradas por litro. 

 


