
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA RACHEL DE 

QUEIROZ 
 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 

 

Caros alunos, 

Estamos entrando na sexta semana de distanciamento, 

nós professores, direção e coordenação pedagógica, 

estamos nos empenhando para levar até vocês 

atividades que irão colaborar com seu aprendizado. 

Desejamos que a esperança, o otimismo e a saúde 

estejam presentes em seus lares. 

Não desistam, continuem firmes no sonho de concluir 

seus estudos, em breve ele se tornará realidade. 

Conte conosco, logo estaremos juntos. 

 

Bons estudos! 

 



DISCIPLINA: PORTUGUÊS    PROFESSOR:  ROBERTO 
   
TEMA: Nossos problemas do cotidiano- Pirataria 
 
OBJETIVOS: 
 
-Ler e interpretar textos; 
-Conhecer diferentes portadores de texto (Crônica); 
-Ampliar o vocabulário; 
-Trabalhar aspectos gramaticais (plural); 
- Fazer reflexões sobre produtos pirateados e contrabandos.  
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
ATIVIDADE: 1-Faça a leitura do texto abaixo: 
 
 A VELHA CONTRABANDISTA 
 Autor: (Stanislaw Ponte Preta) 
 
 
Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela 
fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal 
da Alfândega – tudo malandro velho – começou a desconfiar da velhinha. 
Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da Alfândega 
mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim pra ela: 
- Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí 
atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? 
A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros, que 
ela adquirira no odontólogo e respondeu: 
- É areia! 
Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha 
saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o 
saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse em 
frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. 
Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com 
areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, 
quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. 
Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai! O 
fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal interceptou a 
velhinha e, todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. 
Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 
- Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa 
coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é 



contrabandista. 
- Mas no saco só tem areia! – insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando 
o fiscal propôs: 
- Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não 
apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o 
contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias? 
- O senhor promete que não “espaia”? – quis saber a velhinha. 
- Juro – respondeu o fiscal. 
- É lambreta. 
 
ATIVIDADE 2- Após leitura vamos fazer a Interpretação textual  
 
1) O que a velhinha carregava dentro do saco, para despistar o guarda?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ 
  
2) O que o autor quis dizer com a expressão “tudo malandro velho”?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ 
 
3) Leia novamente o 4º parágrafo do texto e responda:  
Quando o narrador citou os dentes que “ela adquirira no odontólogo”, a que tipo de 
dentes ele se referia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ 
 
4) Explique com suas palavras: Qual foi o truque da velhinha para enganar o 
fiscal?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ 
 
5) Quando a velhinha decidiu contar a verdade?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ 
 
6) Qual é a grande surpresa da história?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________  
 
7- Se você fosse o fiscal, teria percebido qual o contrabando? De que forma? 
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
___________________________ 
 
8-. No Brasil, muitas pessoas se vangloriam de burlar as leis. O que você acha 
dessa atitude? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ 
 
10) Numere corretamente as frases abaixo, observando a ordem dos 
acontecimentos.  
( ) O fiscal verificou que só havia areia dentro do saco. 
( ) O pessoal da alfândega começou a desconfiar da velhinha. 
( ) Diante da promessa do fiscal, ela lhe contou a verdade: era contrabando de 
lambretas. 
( ) Todo dia, a velhinha passava pela fronteira montada numa lambreta, com um 
saco no bagageiro. 
( ) Mas, desconfiado, o fiscal passou a revistar a velhinha todos os dias. 
( ) Durante um mês, o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o que ela 
levava no saco era areia. 
( ) Então, ele prometeu que não contaria nada a ninguém, mas pediu à velhinha 
que lhe dissesse qual era o contrabando que fazia. 
 
ATIVIDADE 3- Vamos rever alguns tópicos da gramática, reescrevendo as frases 
no plural: 
 
1) Uma velhinha que sabia andar de lambreta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ 
 

2) Ela montou na lambreta e foi embora. 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
3)  Qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos 
os dias? 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________ 
    
REFERÊNCIAS: 



Texto: A Velha Contrabandista. - simplesmenteportugues 
https://www.simplesmenteportugues.com.br/2009/11/atividade-interpre
tacao-de-texto- 
http://sabidinhosdaioio.blogspot.com/2010/11/velha-contrabandista-tex
to-e-atividades. 
 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA       PROFESSOR:  ROBERTO 
 
 
TEMA: Fronteiras Brasileiras 
  
OBJETIVOS: 
 
-Ler e interpretar textos 
-Conhecer os limites geográficos das fronteiras do território brasileiro 
- Refletir sobre a importância das fronteiras  
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Lemos no texto "A velha contrabandista" que ela passava pela 
fronteira todos os dias. 
Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto fazendo a leitura 
do texto a seguir. 
  
ATIVIDADE: 1- Faça a leitura do texto. 
 
As fronteiras do Brasil  
 
A fronteira é uma faixa do território situada em torno dos limites 
internacionais. 
No Brasil, a fronteiras são as delimitações dos países, divisas são as 
delimitações dos estados, e limites são as delimitações dos 
municípios. 
Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 km de fronteiras, sendo que 15.735 
km são compostos por fronteiras terrestres e 7.367 km são fronteiras 
marítimas. Na América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase 
todos os países do continente, com exceção apenas do Chile e 
também do Equador, o que representa toda a faixa de limitações 
terrestres do nosso país. 
Já nas áreas oceânicas, as fronteiras brasileiras estendem-se durante 



todo o Oceano Atlântico e são formadas quase que totalmente por 
praias e regiões completamente habitáveis, elevando o potencial 
turístico brasileiro. Vale lembrar que, além do espaço terrestre, o Brasil 
detém soberania sobre 12 milhas além do litoral (Mar Territorial), sem 
falar nas zonas contíguas e zonas econômicas exclusivas, que foram 
estabelecidas em tratados internacionais. 
Em geral, quando falamos em território brasileiro, falamos em um 
espaço muito amplo e privilegiado, pois, além de ser um dos maiores 
países do mundo, o Brasil também é um dos que possuem as maiores 
áreas habitáveis e produtivas. Isso acontece porque os países maiores 
do que o nosso apresentam, em geral, muitas áreas inóspitas, como 
regiões polares, montanhosas ou desérticas, o que praticamente 
inexiste no Brasil. Portanto, em termos naturais, podemos dizer que o 
Brasil é um espaço dotado de inúmeras riquezas e importâncias. 
 
 

 
 
 
 



ATIVIDADE 2- Pense e responda: 
 
Com base no texto e em sua opinião, qual é a importância  
da vigilância nas fronteiras brasileiras? (Faça um pequeno texto ) 
 
REFERÊNCIAS: 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/territorio-brasileiro-localizacao-ext
ensao-fronteiras. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-fronteiras-brasil.htm 
 
 
 
DISCIPLINA : MATEMÁTICA           PROFESSOR: ROBERTO 
 
TEMA: Nossos problemas do cotidiano - Cálculos  
 
OBJETIVOS: 
- Ler e escrever números: naturais, inteiros; 
- Realizar as técnicas operatórias da adição e da multiplicação;   
- Realizar o cálculo do dobro e do triplo;  
- Revisar os conceitos de unidade, dezena, centena e milhar;  
- Compreender e aplicar as técnicas operatórias para solucionar 
situações matemáticas no cotidiano; 
 -Trabalhar com o sistema monetário vigente e utilizar a representação 
escrita; 
- Realizar a ordem crescente e decrescente dos numerais. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
ATIVIDADE 1: OBSERVE OS NUMERAIS : 
 
488   –   250   –   180   –   350   –   265   –   550   –   795   
–   450-    1090 – 670 –   813 
 
A)   Escreva em ordem crescente os numerais: 
 
 
B)   Escreva em ordem decrescente os numerais: 
 



  
 
C)   Qual é o maior? Faça a decomposição desse número. 
 
 ATIVIDADE 2: Escreva por extenso ( Escreva como se lê ) os valores 
monetários abaixo: 
 
a) R$  2,75 ________________________________________ 
 
b) R$  30,08 _______________________________________ 
 
c) R$  107,29 ______________________________________ 
 
d) R$  3051,02 _____________________________________ 
 
e) R$  600,00 ______________________________________ 
 
ATIVIDADE 3 : Situações problemas 
 
1) Danilo e seus amigos compraram 20 entradas para um jogo de 
futebol e pagaram R$75,00 reais cada uma. Quanto eles gastaram no 
total? 
 
2) Um trem transporta 150 passageiros em cada vagão. Sabendo-se 
que esse trem tem 6 vagões ,quantos passageiros são transportados 
em 1 viagem? E em 3 viagens? 
 
  
3) Fabiana tem R$ 525,00 na poupança, Pedro tem o dobro que 
Fabiana e Patrícia tem o triplo do que há na poupança de Fabiana. 
Que quantia tem Pedro? E quanto tem Patrícia? 
 
REFERÊNCIAS: 
 
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-situacao- 
problema-3o- 
 
 
 
 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-situacao-


DISCIPLINA: ARTE               PROFESSORA: PAULA 

 

 

Tema: música  
 
Objetivo:  abrir espaço para que os alunos possam se expressar e se 
comunicar através da música, bem como promover experiências de 
apreciação e abordagem em seus vários contextos culturais e 
históricos. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 

Atividade 1- Leia o texto:  

Música: Um pouco de história 

 

Os sons produzem uma sensação física em nós. 

Escutar é ser capaz de ir além do simples ouvir, é captar o sentido dos 

sons, perceber e compreender sua estrutura, sua forma, seu sentido, é 

prestar atenção e estar interessado naquilo que está ouvindo. E 

quanto maior o conhecimento de sons e de música, maior será nossa 

compreensão. 

Podemos dizer que a “Música” é a arte de combinar os sons e o 
silêncio. Se pararmos para perceber os sons que estão a nossa volta, 
concluiremos que a música é parte integrante da nossa vida, ela é 
nossa criação quando cantamos, batucamos ou ligamos um rádio ou 
TV. Hoje a música se faz presente em todas as mídias, pois ela é uma 
linguagem de comunicação universal, é utilizada como forma de 
“sensibilizar” o outro para uma causa de terceiro, porém esta causa vai 
variar de acordo com a intenção de quem a pretende, seja ela para 
vender um produto, ajudar o próximo, para fins religiosos, para 
protestar, intensificar noticiário, etc. 

A música existe e sempre existiu como produção cultural, pois de 
acordo com estudos científicos, desde que o ser humano começou a 
se organizar em tribos primitivas pela África, a música era parte 
integrante do cotidiano dessas pessoas. Acredita-se que a música 
tenha surgido há 50.000 anos, onde as primeiras manifestações 



tenham sido feitas no continente africano, expandindo-se pelo mundo 
com o dispersar da raça humana pelo planeta. A música, ao ser 
produzida e/ou reproduzida, é influenciada diretamente pela 
organização sociocultural e econômica local, contando ainda com as 
características climáticas e o acesso tecnológico que envolvem toda a 
relação com a linguagem musical. A música possui a capacidade 
estética de traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um 
povo ou nação. A música é uma linguagem local e global. 

 

Atividade 2- Em seu caderno faça uma lista das músicas que você 
mais gosta  

 

Atividade 3- Leia o trecho da letra da música abaixo: 

 

Letra 
 
Maria, Maria 
É um dom, uma certa magia 
Uma força que nos alerta 
Uma mulher que merece 
Viver e amar 
Como outra qualquer 
Do planeta 

Maria, Maria 
É o som, é a cor, é o suor 
É a dose mais forte e lenta 
De uma gente que ri 
Quando deve chorar 
E não vive, apenas aguenta 

Mas é preciso ter força 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 
Maria, Maria 
Mistura a dor e a alegria 



Mas é preciso ter manha 
É preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 
Quem traz na pele essa marca 
Possui a estranha mania 
De ter fé na vida 

Mas é preciso ter força 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 
Maria, Maria 
Mistura a dor e a alegria  

Compositores: Fernando Brant / Milton Silva Campos Nascimento 
Letra de Maria Maria © Sony/ATV Music Publishing LLC 

 

Atividade 4- Responda as questões abaixo em seu caderno: 

a) Essa música desperta algum sentimento em você? Quais? 

b) Faça uma ilustração para essa música. 

 

Bons estudos!  

Professora Paula 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


