
 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS. 

FICAREMOS DISTANTES DA ESCOLA POR UM PERÍODO, CONTUDO, TEREMOS QUE DAR 

CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM. 

DISPONIBILIZAREMOS ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA TURMA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (FASE 1 E FASE 2), ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS. 

ALGUMAS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTROS QUE PODERÃO SER REALIZADAS EM 

CADERNOS OU FOLHAS AVULSAS. 

ORGANIZAMOS AS ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS POR DIA. É SÓ SEGUIR A 

ORGANIZAÇÃO.  

AO RETORNAR À ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO, TRAZER OS MATERIAIS E AS ATIVIDADES 

REALIZADAS NESTE PERÍODO. 

BOA APRENDIZAGEM! ATÉ BREVE! 

OBJETIVOS DESSAS ATIVIDADES: 

- Incentivar e exercitar a leitura, interpretar o texto, desenvolver a compreensão da ideia 

apresentada no texto. 

Desenvolver nos alunos, aos poucos, uma melhor compreensão do que se lê.  

Desenvolver e resolver situações-problemas, criando e elaborando técnicas de resolução válidas 

no encontro das soluções. 

Estimular e desenvolver a leitura e a escrita dos números como suporte para a assimilação vários 

tipos de conteúdo do conhecimento matemático 

Desenvolver habilidades de leitura, compreensão, interpretação e produção textual a fim de 

melhorar a comunicação oral e escrita. 

Utilizar estratégias ´pessoais na resolução de problemas que envolvam dobro e triplo de 

quantidades, atribuindo significado à linguagem matemática utilizada. 

Identificar os símbolos que representam as operações de adição e subtração. 

Resolver as operações de adição e subtração utilizando o processo prático. 

                                                            

                                                             

 

 

 



  

1º DIA 

LEITURA: 

 

Responda em seu caderno: 

1) Por que temos uma data comemorativa ao dia do trabalho? 

2) Quando e quem criou o feriado do dia do trabalho? 

3) A quantos anos foi criada a jornada diária de 8 horas? 

4) Por que todo trabalho é importante? 

5) Qual é a profissão que você exerce ou já exerceu? 

 

 

2º DIA 

 

                                                   ASSEMBLÉIA GERAL DOS RATOS 

 

               Há muito tempo, em uma fazenda, um gato, ótimo caçador de ratos, andava fazendo um 

grande estrago entre a rataria. Caçava tantos ratos que os sobreviventes estavam quase morrendo 

de fome, pois tinham muito medo de sair de suas tocas. 

               Como o problema havia atingido grandes proporções, os ratos resolveram marcar uma  

assembleia para tentar encontrar uma saída. 



                Esperaram uma noite em que o gato dormiu profundamente no topo da chaminé e 

reuniram-se no celeiro para tentar encontrar. A apreensão era grande, todos estavam nervosos, 

mas um rato teve uma ideia e falou:   

      − A melhor maneira de nos defendermos é pendurarmos um sino no pescoço do gato. 

Assim, quando ele se aproximar, escutaremos o sino e teremos tempo para fugir. 

                 Foi uma grande festa. Todos adoraram a ideia e aprovaram com aplausos. Mas um rato 

mais velho, que estava em cima de um saco de milho, pediu a palavra e disse: 

−A ideia é muito boa... é boa sim, mas... Quem é que vai pendurar o sino no pescoço do 

gato? 

                 Silêncio geral. Um a um, os ratos foram se retirando, e acabou-se a Assembleia Geral 

dos ratos. 

 

                 MORAL DA HISTÓRIA: Falar é fácil, fazer é difícil. 

                                                                       

                                                                         ESOPO, adaptação MONTEIRO LOBATO 

 

1) Responda em seu caderno: 

 

A) Quantos parágrafos tem esta fábula? 

B) Por que os ratos estavam morrendo de fome, estando eles em uma fazenda? 

C) Copie o parágrafo em que os ratos, se reúnem para discutirem o problema criado pelo 

gato. 

D) Qual foi o grande dilema da Assembleia? 

 

1) Escreva em uma folha a sua opinião sobre a moral da fábula: 

“Falar é fácil, fazer é difícil.” 

 

 

2) Faça os cálculos das multiplicações em seu caderno: 

 

A) 203x3=                        B) 140x2=                        C) 49x5=                   D)431x2= 

E) 123x4=                        F)  333x3=                       G) 986x1=                 H) 68x5= 

 

3º DIA 

 

RESOLVA AS SITUAÇÕES-PROBLEMA EM SEU CADERNO: 

1) Se você comprar uma televisão no seguinte plano: 500 reais de entrada e mais 8 prestações 

de 304 reais. 

Quanto você pagará pela televisão? 



2) Brasília, capital do Brasil, foi inaugurada em abril de 1960. Quantos anos tem a cidade? 

3) Para pagar a sua bicicleta, a vista, Paulo deu ao caixa quatro notas de 100 reais, quatro 

notas de 50 reais, 9 notas de 10 reais, seis notas de cinco reais.  

Calcule quanto Paulo pagou pela bicicleta 

4) Se um celular pode ser comprado em cinco vezes de 175 reais. Qual será o preço total do 

celular? 

 

4º DIA  

LEITURA: 

NOTÍCIAS DO BRASIL 

Uma notícia está chegando lá no Maranhão 

Não deu no rádio, no jornal ou na televisão  

Veio no vento que soprava lá no litoral  

De Fortaleza, de Recife e de Natal 

                                                                                     Milton Nascimento 

VOU LEVAR VOCÊ  

Vou levar você comigo no Ceará 

Pra dançar forró comigo no Ceará 

Carimbó gostoso lá em Belém do Pará  

O Brasil é lindo e a gente não vê 

                                                                           Zezé di Camargo e Luciano 

1) Retire dos textos e escreva em seu caderno: 

A) Dois nomes de estado. 

B) Três nomes de cidades. 

C) Um nome de país 

 

2) Responda em seu caderno:  

A) Em qual estado brasileiro você nasceu? 

B) Que estado do Brasil você gostaria de conhecer? Por quê? 

 

 

3) Em uma folha escreva: 

A) O que você mais admira no Brasil? 

B) O que você mudaria no Brasil? 

 

Resolva as operações em seu caderno: 



A) 500-250=                                                   F)  325-80= 

B) 475-320=                                                   G)  120-75= 

C) 500-165=                                                   H)  460-300= 

D) 80-25=                                                       I)    72-18= 

E) 100-85=                                                     J) 465-185=  

 

 

5º DIA 

 

1) Resolva em seu caderno as adições: 

 

 

A) 125+67+250=                          B) 49+98+24=                      C) 400+500+100=   

D)  127+300+15=                         E)  165+407=                        F)  258+326= 

 

 

2) Leia o texto abaixo: 

 

A PREFEITURA DE DIADEMA INFORMA QUE, DE ACORDO COM O BOLETIM EPI 

DEMIOLÓGICO COVID-19 DESTA SEGUNDA-FEIRA (27/4), O MUNICÍPIO MANTÉM O 

NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 CONFIRMADOS E O DE ÓBITOS, COM AUMENTO 

DOS CASOS DESCARTADOS. ASSIM, DIADEMA REGISTRA 206 CASOS DE COVID-19 

CONFIRMADOS, 452 DESCARTADOS E 966 CASOS SUSPEITOS EM ANDAMENTO. 

EM RELAÇÃO AOS ÓBITOS PELA DOENÇA, O MUNICÍPIO REGISTROU 13 CASOS 

CONFIRMADOS, 12 ESTÃO EM INVESTIGAÇÃO E 23 SUSPEITOS FORAM 

DESCARTADOS. 
https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/nota-oficial-coronavirus-prefeitura-diadema-27-4-100595 

2) Após a leitura, responda às questões em seu caderno. 

A) Escreva por extenso os números que aparecem no texto. 

B) Coloque os números que aparecem no texto em ORDEM CRESCENTE. 

C) Qual é a diferença entre o número de casos confirmados e descartados de infecção      

pelo Covid-19, em nossa cidade, na data citada no texto? 

D) Conforme dados do texto, quantas pessoas estão envolvidas neste boletim 

epidemiológico, deste dia? Faça o cálculo. 

 

ARTE  

Professora Kend L. Carvalho 

TÍTULO: CONHECENDO AS VÁRIAS FORMAS DA LINHA  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, 

movimento, textura, bi e tri, etc.);Reconhecer  elementos  da  linguagem  visual, percepção  

espacial,  coordenação  motora; motricidade  (perceber  e  experimentar diferentes  cores,  formas,  

linhas,  texturas,  nas próprias  produções,  nas  dos  colegas  e  nas imagens   das   produções   

artísticas.  

https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/nota-oficial-coronavirus-prefeitura-diadema-27-4-100595


 

 

INSTRUÇÕES 

Olá!  

Estamos distantes fisicamente mas continuamos em contato! Neste período encontraremos novas 

maneiras de vivenciar a Arte, será um momento de muitos aprendizados. Exigirá de todos bastante 

autonomia e dedicação para não deixar a chama da Arte e da criação se apagarem! Vamos lá? 

Então, Mãos à obra! 

 

 

Apresentação da Sequência  

 

A linha está presente em nossa vida e em todas as coisas que estão ao nosso redor. Observe 

a folha de uma árvore! Quantas linhas não possui? Inúmeras, não é mesmo? Os nossos cabelos 

também são exemplos de linhas: se são lisos, são retas, se são crespos, encaracolados ou 

cacheados são linhas curvas, onduladas ou espiraladas. Então, sendo assim, podemos criar várias 

formas usando a linha, ou seja, reta, curva, onduladas etc. Vamos criar!! Mãos à obra!! 

APÓS A CONCLUSÃO DAS TAREFAS SE POSSÍVEL FOTOGRAFE E POSTE NO GRUPO. 

Seguem abaixo alguns exemplos do uso da linha em algumas composições: 
 

 

Figura 1 Figura 2  

         

 

Apresentação da Sequência 

Vamos conhecer agora os tipos de linhas e o conceito de cada uma delas.  

AS LINHAS  

A linha ou traço, pode ser grossa, fina, colorida, continua, firme, fraca etc. há vários tipos de linhas, 

veja:  

• RETA: A linha reta traçada de maneira firme, contínua.  

• CURVA: A linha curva, traçada da mesma maneira.  



• VERTICAL: Indica equilíbrio.  

• HORIZONTAL: Indica repouso.  

• INCLINADA: Faz parecer que algo está prestes a se movimentar  

• QUEBRADA: Indica movimento. Forma-se combinando-se linhas retas.  

• ONDULADA: É um tipo de linha curva.  

• ESPIRAL: Indica um movimento envolvente. Também é um tipo de linha curva. 

                      

 

                

 

Tarefa 1: Vamos trabalhar uma sequência de desenhos usando a linha, então precisamos do 

caderno de desenho, lápis grafite e lápis de cor.  Como vocês viram na apresentação da sequência, 

temos vários tipos de linhas. No caderno, você deverá usar todas essas linhas (figura 3) para 

realizar sua atividade. Preencha toda a folha com as linhas, explore todo o espaço da folha. Após 

isto, contorne todas as linhas que você fez com o lápis de cor ou canetinha.  Seu trabalho vai ficar 

parecido com este abaixo. Não vale copiar, tá?  



 

Obs. Na próxima semana teremos continuação dessa atividade. 


