
 
 
 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA RACHEL DE QUEIRÓS 

 Praça Buriti 20 –Jd Sta Terezinha – Diadema / SP – CEP: 09931-250 
 Fone/Fax: (11) 4091-8699 

 E-mail: emeb.rachelqueiroz@diadema.sp.gov.br: 
 
 

TEXTO INTRODUTÓRIO 
 
 
 

 
 
Aos Educandos, 
  
O recesso acabou! Estamos enviando as atividades a serem 
realizadas na semana de 04/05 a 08/05 de EJA I 
PÓS-ALFABETIZAÇÃO. 
Logo logo, isso tudo vai passar e estaremos juntos 
novamente na escola em nossas atividades normais. 
Enquanto isso, força e foco. 
 
 
 
Boa Aprendizagem!!!  
 

Até Breve! 



DISCIPLINA: ARTES               PROFª: PAULA 

 

TEMA: Artistas brasileiros / Anita Malfatti 
OBJETIVO: analisar e valorizar o patrimônio cultural brasileiro de diferentes 
épocas, e favorecendo a construção do vocabulário e repertório relativos a 
diferentes linguagens artísticas 
 
LEIA O TEXTO ABAIXO: 
 
Introdução (quem foi) 
  
Anita Malfatti foi uma importante e famosa artista plástica (pintora e desenhista) 
brasileira. Nasceu na cidade de São Paulo, no dia 2 de dezembro de 1889 e 
faleceu na mesma cidade, em 6 de novembro de 1964. 
  
Biografia resumida e obras 
 
Anita Malfatti era filha de Bety Malfatti (norte-americana de origem alemã) e pai 
italiano. Estudou pintura em escolas de arte na Alemanha e nos Estados Unidos 
(estudou na Independent School of Art em Nova Iorque). Em sua passagem pela 
Alemanha, em 1910, entrou em contato com o expressionismo, que a influenciou 
muito. Já nos Estados Unidos teve contato com o movimento modernista. 
  
Em 1917, Anita Malfatti realizou uma exposição artística muito polêmica, por ser 
inovadora, e ao mesmo tempo revolucionária. As obras de Anita, que retratavam 
principalmente os personagens marginalizados dos centros urbanos, causou 
desaprovação nos integrantes das classes sociais mais conservadoras. 
  
Em 1922, junto com seu amigo Mario de Andrade, participou da Semana de Arte 
Moderna. Ela fazia parte do Grupo dos Cinco, integrado por Malfatti, Mario de 
Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Menotti del Picchia. 
  
Entre os anos de 1923 e 1928 foi morar em Paris. Retornou à São Paulo em 1928 
e passou a lecionar desenho na Universidade Mackenzie até o ano de 1933. Em 
1942, tornou-se presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Entre 
1933 e 1953, passou a lecionar desenho nas dependências de sua casa.  
Site pesquisado: 

https://www.suapesquisa.com/biografias/anita_malfatti.htm 

 

 

 

 

https://www.suapesquisa.com/biografias/anita_malfatti.htm


Observe algumas obras da artista: 

 

 

O farol (1915), obra do período expressionista de Anita Malfatti. 
  

 

A onda 1917 

 

Em seu caderno responda as questões: 

1) Onde  e em que ano nasceu Anitta Malfatti? 

2) O que as obras de Anitta Malfatti retratam? 

3) Observe uma paisagem de sua janela e registre através do desenho em 

seu caderno  

Bons estudos!  



DISCIPLINAS: Português /Ciências /Geografia  
PROFESSOR:  José Roberto Simão 
 
TEMA:Nossos problemas do cotidiano - Epidemias  
 
OBJETIVOS: 
-Ler e interpretar textos 
-Conhecer os fatos principais do momento no que tange a pandemia 
do  Novo Coronavírus; 
-Informar-se e compartilhar as informações ; 
-Localizar no mapa diferentes locais do mundo.   
 
ATIVIDADE 1- Faça uma leitura com bastante atenção . 
 

O que é coronavírus? (COVID-19) 
 
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções 
respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 
31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença 
chamada de coronavírus (COVID-19). 
 
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez 
em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como 
coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma 
coroa. 
 
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao 
longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se 
infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais 
comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 
e beta coronavírus OC43, HKU1... 
 
 
  
 
O que você precisa saber e fazer. 
Como prevenir o contágio: 
 
  
 

 



Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. 

 
 

Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. 
 

 
 

Evite aglomerações se estiver doente. 
 
 

 
 

Mantenha os ambientes bem ventilados. 
 



 
 

Não compartilhe objetos pessoais. 
 

 
 

 Atividade 2- Pesquisa e leitura na internet 
 
Após, faça a leitura  na internet digitando no google:  
Coronavírus: o mapa que mostra o alcance mundial da doença . 
 
 Mapa atualizado mostrando o avanço do Corona vírus pelo mundo 
 
 
 

ATIVIDADE 3 - Após a leitura e visualização do mapa/tabela  
responda: 
 
1- Quais os continentes afetados pelo vírus ? 
2- Qual o local de origem desse novo coranavírus  segundo os textos 
lidos? Continente , país . 
3- Nesse momento qual é o país com maior  número de vítimas ?  
Segundo a mídia (Telejornais que assistimos ) existe alguma 
explicação para isso ? 



4- Você concorda que o isolamento social é algo importante ? 
Justifique ( explique )  . 
 
 
ATIVIDADE 4- Gramática  (classificação de sílabas ) 
 
Separe e classifique as palavras abaixo quanto ao número de sílabas . 
exemplo:  humanos-   hu-ma-nos   ( trissílaba) 
 
família: 
infecções : 
respiratórias:  
doença : 
coronavírus: 
 
 
Referência:   
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51718755.  
 

 
DISCIPLINA : Matemática  
 
PROFESSOR:  José Roberto Simão 
 
TEMA: Nossos problemas do cotidiano  
 
OBJETIVOS : 
 
- Treinar as técnicas operatórias da soma, subtração e multiplicação; 
- Relembrar unidade, dezena, centena e milhar; 
- Praticar o cálculo mental. 
 
ATIVIDADE 1: 
  
Resolva as operações  
a)  865+ 907= 
b)  4036 + 6864= 
c)  2020 - 978= 
d)  3560 - 1094= 
e)  1810 x 6 = 
f)  5879 x 5 = 



 
ATIVIDADE 2 : 
 
 Situações problemas 
 
1)  Dois números somados tem como resultado 5678, sabemos que 
um deles é 1248. Qual é o número que falta? 
  
 
2) Dona Maria nasceu em 1965. Quantos anos ela tem, atualmente? 
 
 
3)  Na largada de uma maratona passaram 1 milhar, 6 dezenas e 4 
dezenas de corredores. Apenas 2 centenas 9 dezenas e 5 unidades 
de pessoas concluíram a prova. Quantos corredores não conseguiram 
terminar a maratona? 
 
  
 
 

REFERÊNCIAS :  - Acessaber 
https://acessaber.com.br/tag/problemas-de-matematica-4o-ou-5o-ano/ 
 
 
 
. 
 

 


