
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. OLGA BENÁRIO PRESTES 

RUA SÁO GENARO, 149 V. Sta. Cecilia – DIADEMA - TEL: 40553555 

 

Professor(es) : Olga Maria C.C Lisboa      Disciplina: Português        Data: 02/04/2020 

Objetivo da Atividade :  

•  Expressar oralmente e de forma escrita as ideias e opiniões;  

• Aperfeiçoar a capacidade comunicativa do aluno;  

• Desenvolver o hábito de leitura;  

• Ampliar o vocabulário e as possibilidades de leitura;  

• Compreender e interpretar a história trabalhada. 
 
  

Contextualização :  Tendo como base os planejamentos elaborados até o momento para 
2020 seguem as atividades abaixo descritas. 
 

Atividade: Leia, copie no caderno e responda as perguntas. 
 

 

O que fazer com a fábrica de mamona? 

           
 

        Numa cidade do interior de São Paulo existe uma fábrica de óleo de 
mamona. 
        O óleo de mamona é muito usado como lubrificante. 
     A fábrica fica numa cidade pequena, de aproximadamente 8 mil habitantes, 
onde 2 mil desses trabalham de alguma forma com a mamona, seja na lavoura, 
na fábrica ou na comercialização. 
         Acontece que a fumaça que sai das chaminés dessa fábrica deixa o ar 
contaminado. 
         O único hospital da cidade não dá conta de atender as pessoas com 
problemas respiratórios e alérgicos que por lá aparecem diariamente. 
         O prefeito da cidade tem muitas dúvidas sobre o que fazer, pois se ele proibir 
a fábrica de funcionar, estará promovendo desempregos, mas se a fábrica 
continuar funcionando desse jeito, mais pessoas ficarão doentes. 
         O prefeito então, decidiu consultar os vereadores, que lhe apresentaram as 
seguintes sugestões: 

1)   Exigir que os donos das fábricas coloquem filtros nas chaminés e multa-los em 
caso de desobediência. 

2)   Exigir que a fábrica mude para uma área industrial a ser construída num bairro 
distante da área urbana da cidade. 

3)   Construir mais hospitais para atender os doentes com problemas respiratórios. 
4)   Exigir que a fábrica diminua a produção, diminuindo assim, a poluição na cidade. 
5)   Exigir que toda a população use máscaras contra a poluição. 
 

                               Publicado pelo blog da prof. Kátia Morato. 
 
 



 
Entendendo o texto: 
 
 

01 – Que problema ambiental o texto de refere? 

       
 

02 – Por que o prefeito tinha dúvidas sobre o que fazer com a situação? 

 
 

03 – Que doenças esse problema ambiental estava causando na população da 
cidade? 

 
 

04 – No que a mamona é transformada na fábrica? 

       
 

05 – Das sugestões dadas pelos vereadores, qual você acha que deve ser 
aprovada pelo prefeito? Justifique sua resposta. 
       
 

06 – Por que os vereadores apresentaram algumas sugestões ao prefeito? 
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Professor(es) : Olga Maria C.C Lisboa      Disciplina: Português        Data: 01/04/2020 

Objetivo da Atividade :  

•  Expressar oralmente e de forma escrita as ideias e opiniões;  

• Aperfeiçoar a capacidade comunicativa do aluno;  

• Desenvolver o hábito de leitura;  

• Ampliar o vocabulário e as possibilidades de leitura;  

• Compreender e interpretar a história trabalhada. 
 
  

Contextualização :  Tendo como base os planejamentos elaborados até o momento para 
2020 seguem as atividades abaixo descritas. 
 

Atividade: Leia, copie no caderno e responda as perguntas. 
 

 
 
 

A FORMIGA E O GRAO DE TRIGO 
 

Durante a colheita, um gão de trigo caiu no solo. Ali ele esperou que a chuva o enterrasse. 
 Então surgiu uma formiga que começou a arrastá-la para o formigueiro. 
----  Por favor, me deixe em paz! --- protestou o grão de trigo. 
----  Mas precisamos de você no formigueiro --- disse  a formiga --- se não tivermos você para 
nos alimentar, vamos morrer de fome no inverno. 
---- Mas  eu sou uma semente viva --- reclamou o trigo, não fui feito para ser comido. 
Eu devo ser enterrado no solo para que uma nova planta possa crescer a partir de mim. 
---- Talvez  --- disse a formiga  ---, mas isso é muito complicado para mim. E continuou a 
arrastar o trigo. 
---- Ei, espere --- disse o trigo. Tive uma ideia. Vamos  fazer um acordo! 
---- Um acordo? – perguntou a formiga.  
---- Isso mesmo. Você me deixa no campo e, no ano que vem, eu lhe dou cem grãos. 
---- Você está brincando – disse a formiga, descrente. 
---- Não, eu lhe prometo cem grãos iguais a mim no próximo ano. 
---- Cem grãos de trigo para desistir de apenas um? – disse a formiga, desconfiada. – Como 
você vai fazer isso? 
----  Não me pergunte – respondeu o trigo -, é um mistério que não sei explicar . Confie em 
mim . 
----  Eu confio em você – disse  a formiga, que deixou o grão de trigo em seu lugar. 
E, no ano seguinte, quando a formiga voltou, o trigo tinha mantido sua promessa.  
 
FABULAS do mundo todo: Leonardo da Vinci, Andersen, Tolstoi e muitos outros... São Paulo: 
Melhoramentos, 2004. 

      
                   

 
 
 
 
 



 
INTERPRETAÇÃO  
 

1. O grão de trigo caiu no solo esperando que: 
 

(A)  A formiga o levasse o formigueiro. 
(B) Outros grãos de trigo fossem procurá-los. 
(C) O vento o levasse para longe dali. 
(D) A chuva o enterrasse. 

   
2. O desentendimento entre os personagens da história inicia quando: 

 
(A) O grão cai no solo. 
(B) O trigo diz que é uma semente viva. 
(C) A formiga começa a arrastar a semente. 
(D) A formiga aceita fazer um acordo com trigo. 

 
3. Quando a formiga diz ao trigo “você está brincando”, ela: 

       
(A) Acredita que o grão vai cumprir o acordo. 
(B) Desconfia da promessa do grão.  
(C) Está se divertindo com a situação.  
(D) Está propondo ao trigo uma brincadeira. 

     
4. A formiga resolve deixar o grão em seu lugar porque:  

 
(A)  Ele lhe promete cem grãos de trigo. 
(B)  Já tem comida suficiente no formigueiro. 
(C) Quer o grão como amigo. 
(D) Sente pena dele. 

 
5. Quando o autor diz que “o trigo tinha mantido sua promessa”, podemos entender que o 

trigo: 
(A) Germinou e se tornou uma planta que gerou outros grãos de trigo. 
(B) Ficou rico e comprou cem grãos para dar à formiga. 
(C) Tinha permanecido o tempo todo em seu lugar à espera da formiga. 
(D) Roubou cem grãos da plantação vizinha. 
 
6. Esta história trata principalmente de um acordo baseado em: 
(A) Trapaça e mentira.  
(B) Confiança e fidelidade. 
(C) Amizade e companheirismo. 
(D) Desconfiança e engano. 
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Professor(es) : Olga Maria C.C Lisboa      Disciplina: Matemática        Data:  01/04/2020 

Objetivo da Atividade :  

• Desenvolver o raciocínio lógico e estimular a sua curiosidade  

•  Saber comunicar-se matematicamente, ou seja utilizar corretamente os símbolos 
matemáticos. 

• Desenvolver e resolver situações problemas, criando e elaborando técnicas de 
resolução validas no encontrode soluções  

Contextualização :  Tendo como base os planejamentos elaborados até o momento para 
2020 seguem as atividades abaixo descritas. 
 

Atividade:  Leia, copie e resolva os problemas abaixo. Arme e efetue as contas abaixo 
 

 
 
Situações  problemas: 
 

• Em um jogo de basquete, Oscar marcou 28 pontos no primeiro tempo e 14 pontos no segundo tempo. 

Quantos pontos Oscar marcou nesse jogo? 

 

• Sabendo que o litro da gasolina custa R$ 2,90 quanto gastarei para encher o tanque de um carro que 

comporta 54 litros? 

 

 

• Marcos foi ao cinema com sua amiga e gastou R$ 46,00 reais com as entradas e a pipoca. Sabendo 

que a pipoca custou R$ 6,00 reais quanto custou cada entrada para cinema? 

 

• No sábado corri 1700 metros e no domingo 1100 metros. Quantos metros corri no fim de semana? 

 

 

• Uma televisão que custava R$ 2.000,00 reais entrou em promoção, e passou a custar R$ 1.850,00 

reais. Quais é o valor do desconto da promoção? 
 

Arme e resolva 

 

414-194= 2854+886= 848:4= 5x543= 

490-243= 17776+782= 528:4= 5x642= 

628-479= 922+380= 470:4= 5x870= 

522-73= 691+205= 306:4= 5x703= 

659-218= 724+612= 518:4= 5x387= 

349-301= 521+146= 965:4= 5x369= 

164-85= 958+125= 520:4= 5x276= 

554-476= 626+351= 281:4= 5x983= 

575-494= 691+957= 48:4= 5x679 

547-16= 776+2298= 4:4= 5x485 

615-415= 434+3457= 824:4= 5x874 

921-142= 833+753= 602:4= 5x354 

283-125= 782+951= 710:4= 5x724 

378-279= 625+654= 462:4= 5x250 
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Professor(es) : Olga Maria C.C Lisboa      Disciplina: Matemática        Data:  02/04/2020 

Objetivo da Atividade :  

• Desenvolver o raciocínio lógico e estimular a sua curiosidade  

•  Saber comunicar-se matematicamente, ou seja utilizar corretamente os símbolos 
matemáticos. 

• Desenvolver e resolver situações problemas, criando e elaborando técnicas de 
resolução validas no encontrode soluções  

Contextualização :  Tendo como base os planejamentos elaborados até o momento para 
2020 seguem as atividades abaixo descritas. 
 

Atividade:  Leia, copie e resolva os problemas abaixo. Arme e efetue as contas abaixo 
 

 
 
Situações  problemas: 

• Numa sala há 42 poltronas ocupadas e 9 poltronas vazias. Quantas poltronas há na sala? 

 

• Paulo tem 48 reais e quer comprar um carrinho miniatura. Para conseguir comprar o carrinho ele 

precisa de mais 25 reais. Qual o preço do carrinho? 

 

 

• Júlia tinha 19 problemas para a resolver ela já resolveu 9. Quantos ainda faltam? 

 

• Pedro tinha de pintar 27 janelas. Ele já pintou 14 dessas janelas. Quantas janelas restam sem pintar? 

 

 

 
Arme e resolva 

 

2854+886= 657-552= 522-73= 872+874= 

17776+782= 705-83= 659-218= 378+449= 

922+380= 1000-250= 349-301= 328+135= 

691+205= 370-160= 554-476= 460+252= 

724+612= 390-380= 547-16= 2743+987= 

521+146= 435-223= 921-142= 1146+427= 

958+125= 711-201= 378-279= 810+340= 

626+351= 822-410= 192-166= 933+164= 

691+957= 764-564= 429-377= 1872+874= 

776+2298= 867-425= 804-654= 1378+449= 

434+3457= 372-102= 591-128= 933+164= 

833+753= 799-457= 310-167= 743+987= 

782+951= 496-214= 258-479 2589-347 

625+654= 372-199= 125-90 1983+2460 
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Professor(es) : Olga Maria C.C Lisboa      Disciplina: Matemática        Data:  31/03/2020 

Objetivo da Atividade :  

• Desenvolver o raciocínio lógico e estimular a sua curiosidade  

•  Saber comunicar-se matematicamente, ou seja utilizar corretamente os símbolos 
matemáticos. 

• Desenvolver e resolver situações problemas, criando e elaborando técnicas de 
resolução validas no encontrode soluções  

Contextualização :  Tendo como base os planejamentos elaborados até o momento para 
2020 seguem as atividades abaixo descritas. 
 

Atividade:  Leia, copie e resolva os problemas abaixo. Arme e efetue as contas abaixo 
 

 
 
Situações  problemas: 
 

• Mamãe comprou 15 quilos de arroz e depois comprou mais 7 quilos. Quantos quilos de arroz ela 

comprou? 

 

• Num caixote havia 48 maçãs apodreceram 36.  Quantas maçãs sobraram? 

 

 

• Numa escola havia 98 pratos para servir merenda escolar. 15 pratos foram quebrados. Quantos pratos 

sobraram?  

 

• Rafael comprou 15 balas e depois ganhou mais 22 balas de seu pai. Quantas balas ele tem agora? 

 

 

• Uma cesta contém 42 laranjas tirando 5 laranjas. Quantas ficam? 

 
Arme e resolva 

 

563-758= 488+4390= 2100:3= 4x234= 

124-243= 4999+8260= 96:3= 4x456= 

628-167= 465+180= 640:3= 4x564= 

547-877= 345+665= 365:3= 4x506= 

741-494= 240+474= 900:3= 4x873= 

333-112= 721+373= 369:3= 4x873= 

987-319= 474+504= 402:3= 4x957= 

649-437= 565+789= 646:3= 4x297= 

732-255= 890+330= 915:3= 4x389 

657-552= 990+365= 484:3= 4x643 

705-160= 352+627= 621:3= 4x537 

390-380= 4656+1555= 36:3= 4x508 

432-255= 2459+6100= 596:3= 4x706 

552-117= 845+6680= 180:3= 4x820 
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Professor(es) : Olga Maria C.C Lisboa      Disciplina: Matemática        Data:  30/03/2020 

Objetivo da Atividade :  

• Desenvolver o raciocínio lógico e estimular a sua curiosidade  

•  Saber comunicar-se matematicamente, ou seja utilizar corretamente os símbolos 
matemáticos. 

• Desenvolver e resolver situações problemas, criando e elaborando técnicas de 
resolução validas no encontrode soluções  

Contextualização :  Tendo como base os planejamentos elaborados até o momento para 
2020 seguem as atividades abaixo descritas. 
 

Atividade:  Leia, copie e resolva os problemas abaixo. Arme e efetue as contas abaixo 
 

 
 
Situações  problemas: 
 

(1) Num pomar há 37 laranjeiras, 15 cajueiros e  20 pessegueiros. Quantas árvores frutíferas 
há no pomar. 
 

(2) Papai tem 36 anos. Eu tenho 11 anos, quantos anos papai é mais velho do que eu? 
 

(3) Célia fez 13 atividades da lousa e ainda faltam 7 para fazer. Quantas atividades há na 
lousa? 
 

(4) Num estacionamento de automóveis havia 34 carros. Chegaram mais 17 quantos carros 
ficaram no estacionamento? 
 

(5) Num saquinho havia 39 balas. Dei 9 para meu irmão. Quantas balas sobraram no 
saquinho? 

 
Arme e resolva 

 

414-194= 234+748= 2x319= 563:2= 

490-243= 680+288= 2x578= 436:2= 

628-479= 228+793= 2x437= 388:2= 

164-85= 3338+974= 2x987= 212:2= 

575-494= 979+179= 2x589= 890:2= 

615-41= 595+466= 2x476= 124:2= 

283-125= 1919+865= 2x658= 468:2= 

617-304= 810+340= 2x984= 644:2= 

344-254= 4234+748= 2x649= 820:2= 

903-757= 680+288= 2x925= 322:2= 

242-123= 2028+793= 2x395= 614:2= 

669-226= 5810+340= 2x573= 926:2= 

736-871= 3280+322= 2x515= 380:2= 

897-712= 535+444= 2x351= 160:2= 
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Professor(es) : Maria do Carmo Galhego de Marchi                       Disciplina:    Arte                            
Data:   26/12/2020      -     ALFA E PÓS 

Objetivo da Atividade : Conhecer e apreciar as expressões artísticas brasileiras 
Pintura, biografia de Tarsila do Amaral e Releitura. 
  

Contextualização : Continuação das propostas dadas em sala de aula iremos conhecer 
as expressões artisticas. Pintura/ Tarsila do Amaral e Releitura de obra de arte. 

Atividade: Leitura da Arte/ Expressões Artísticas/ Releitura 
 

Expressões Artísticas 
A Pintura, a Fotografia e a Dança também são formas de expressão. 
 
PINTURA: Tarsila do Amaral nascida no ano de 1886 em Capivari, interior de São Paulo, 
é um dos maiores nomes da pintura brasileira, a sua obra mais conhecida é o Abapuru, 
palavra do tupi guarani que significa homem que come, com ela Tarsila quis mostrar o 
homem nativo brasileiro, com seus pés (raízes) plantados no solo brasileiro, Tarsila 
faleceu em 1973. 

Quadro Operários, de Tarsila do Amaral foi Pintado em 1933, a tela Operários tem 
temática social e está exposta no Palácio Boa Vista. O quadro, que retrata cinquenta e 
um operários da indústria 

         Abapuru – Tarsila do Amaral (1928) 
 

     Operários – Tarsila do Amaral (1933) 
Releitura é utilizar uma referência artística e por meio dela, apropriar-se em uma nova produção, 

reinterpretando-a. A palavra releitura vêm daquilo que se refere a "reler", ler novamente, é necessário 

interpretar a obra,em sua visão particular. 

 
Observe agora a releitura do artista Rubens Castelani 
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A tela de Tarsila do Amaral retrata os operários Paulistas em 1933, já a releitura de 
Rubens Castelani, retrata outro momento histórico. 
 
Copie no seu caderno e responda: 
 

1) Qual seria esse momento histórico? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2) Como você está vivendo esses dias atuais? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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