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TEXTO INTRODUTÓRIO 

 
 
Caros alunos, 
 
Como todos temos visto, os tempos são difíceis! Vivemos em 
um momento de mudanças e adaptações. Temos que confiar, 
acreditar e lançar mão à novas possibilidades. Assim, temos 
pensado nessas propostas de atividades para que o 
conhecimento e as aprendizagens continuem a caminhar. 
Estamos enviando a 7ª semana de atividades on-line, e conforme 
temos orientado, o acesso a elas é pelo Portal da Educação de 
Diadema. Leiam com calma, compartilhem as tarefas com as 
pessoas da sua casa se for possível, e lembrem-se, estamos 
juntos com o nosso grupo do ”zap” aberto a vocês para 
diferentes assuntos e esclarecimentos. 
 
Abraços e bons estudos! 
 
 

 

 



DISCIPLINA: PORTUGUÊS                     PROFESSORA: IONEIDE 

 

CONTEÚDO: Leitura, interpretação e escrita 

 

OBJETIVOS: 

Relacionar letras do alfabeto com sons a partir do próprio nome; 

Conhecer as letras do alfabeto, utilizando as para construção da 

escrita; 

Conhecer o gênero textual e causos populares. 

Utilizar suas hipóteses e conhecimentos para a construção da leitura 

e escrita. 

Compreender que a língua possui duas formas de se manifestar: A 

forma culta e a forma coloquial. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

A partir do trabalho realizado em sala, como leitura e escrita do 

alfabeto, assim como palavras e frases compreendendo e utilizando 

esse conhecimento como forma de comunicação social. 

 

Em sala conhecemos e discutimos causos populares, que é um tipo 

de texto escrito da forma como se fala, sem levar em conta regras 

gramaticais e sim a linguagem coloquial. 

 

ATIVIDADE: 

 

Leitura e interpretação: 

 

Leia o causo popular abaixo e responda as questões em seu 

caderno: 

 



 

 

O povo mineiro tem a fama de ser bons contadores de causos, 

histórias que nem sempre é possível comprovar se são verdadeiras 

- e aí reside o encanto delas. Saborosas, fantásticas, às vezes 

amedrontadoras, às vezes engraçadas, e passadas de geração em 



geração, elas são contadas por vozes que, com sotaque e 

expressões interioranas, entonação e ritmo certos, capturam a 

atenção. 

 

 

1_ Você conhece esse causo?? 

 

2_ Você acha que é possível acontecer uma situação como essa? 

 

3_ Qual informação aparece no texto que causa risos em quem 

lê??? 

 

A história que você leu fala sobre um casamento, escreva em seu 

caderno uma lista com alimentos que compõem a mesa da festa. 

1_ 

2_ 

3_ 

4_ 

5_ 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

 

CONTEÚDO: Medidas 

 

OBJETIVOS : Compreender e utilizar o conceito de medidas 

padronizadas e não padronizadas;   

Reconhecer a importância social da adoção de medidas 

padronizadas.  



Reconhecer os numerais relacionando numeral/ quantidade e seus 

usos no cotidiano. 

Desenvolver o raciocínio lógico matemático através de situações- 

problema, envolvendo questões práticas do dia a dia. 

 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Em sala realizamos atividades de reflexão sobre a relação numeral/ 

quantidade através de situações problema, escrita e leitura de 

numerais e sua utilização no contexto social. 

 

Refletimos também sobre a forma e instrumentos que utilizamos para 

medir diferentes tipos de objetos. 

 

Medidas de Comprimento:  

 

Aprenda a Conversão! 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1 

 

As medidas de comprimento são os mecanismos de medição mais 

utilizados no dia a dia. O metro é a unidade de medida principal para 

medir comprimento. 

 

A partir do metro são obtidas outras medidas de comprimento que 

são múltiplos e submúltiplos do metro. Os múltiplos do metro 

são: decâmetro (dam), hectômetro (hm) e quilômetro (km); os 

submúltiplos são: milímetro (mm), centímetro (cm) e decímetro (dm). 

 

A tabela a seguir mostra as medidas de comprimento utilizadas: 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1


Km hm dam dm cm mm1000 m100 m10 m1 m0,1 m0,01 m0,001 m 

 

Assista o vídeo onde é explicado de forma bem simples como 

calcular os valores de medida. 

 

 



 



 



DISCIPLINAS: HISTÓRIA E GEOGRAFRIA 

 

CONTEÚDO: Cidadania 

 

OBJETIVOS: Construir conceitos de cidadania a partir da realidade 

local articulando política, cultura, questões sociais e meio ambiente; 

Reconhecer que o bairro onde mora faz parte de uma cidade e estado 

e quais as infraestruturas necessárias a uma melhor qualidade de 

vida. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

A partir da discussão realizada em sala, reflita sobre quais são os 

direitos fundamentais do cidadão e os meios para ter acesso a eles. 

Em nosso bairro temos uma rede de infraestrutura a que temos direito 

a partir dos impostos que pagamos e o mesmo deve ser revertido em 

benefícios para a comunidade. 

Complete na folha ou caderno quais serviços são oferecidos pela 

prefeitura e estado e o que ainda precisa ser feito para que os 

cidadãos tenham boa qualidade de vida. 

 

 

 

 

 



 



DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

 

CONTEÚDO: As estações do ano 

 

OBJETIVOS: Identificar e selecionar fontes de informações, para 

responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua 

conservação. 

Identificar as estações do ano; 

Identificar características das quatro estações do ano; 

Reconhecer os cuidados com a saúde em cada estação do ano. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Conforme já discutimos em sala durante o ano acontecem muitas 

transformações no tempo. A essas transformações damos o nome 

de estações do ano. 

A cada estação muda o clima, as chuvas e a temperatura. 

 

Atividade: 

 

Leia o texto informativo e responda as questões na folha ou no seu 

caderno. 

 

O Verão. 

 

O Verão se inicia quando? 

 

O Verão começa de 21 de dezembro e se estende até 21 de março. 

 



É a estação mais quente do ano. 

 

 

O Outono 

Quando começa o Outono? 

O Outono começa em 21 de março a vai até 21 de junho. 

 

O Inverno 

Qual a data de início do Inverno? 

O inverno tem início em 21 de junho e termina em 23 de setembro. É 

a estação mais fria do ano, como consequência da menor incidência 

de luz solar sobre a superfície terrestre. 

 

 

A Primavera  

Quando inicia a primavera? 

A primavera se inicia em 23 de setembro. É a estação das cores, 

onde as flores tomam conta do ambiente e os dias são agradáveis e 

coloridos. 

 

 

 



 

 



 

REFERÊNCIAS: 
 

  
 
  

 
 

https://www.supletivourgente.com.br/?gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9JZ
9j7BGojbxhZgAvB52GjEgQjFVNWh2ukPy3UJjgz1P1Cv_51WtfAaAgxREALw_
wcB 
 
https://youtu.be/_ANQ-xSIhs4 
 
http://www.campomaioremfoco.com.br/ver_coluna/320/DOIS-
%22CAUSOS%22-PRA-MORRER-DE-RIR- 
 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=11746 
 
https://pedagogiaaopedaletra.com/plano-de-aula-as-quatro-estacoes/ 
 
https://www.pravaler.com.br/eja-2020-guia-completo-pra-voce-se-dar-bem/ 
 
https://blog.portabilis.com.br/mudancas-da-bncc-2020/ 
 
https://youtu.be/3N4o34BAgFs 

 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ARTE                     PROFESSORA: PAULA 
 
 
TEMA: NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS ATRAVÉS DE QUADRINHOS 
 
CONTEÚDO: HISTÓRIA EM QUADRINHOS 
 
OBJETIVO: CONHECER AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS QUE 
SÃO MUITO APRECIADAS PELO PÚBLICO   POR SER UMA 
MANEIRA DESPOJADA E DIVERTIDA DE CONTAR HISTÓRIAS. 
 
CONHECER AS FUNÇÕES DOS BALÕES COMO 
REPRESENTAÇÃO DE FALAS E IDEIAS NOS QUADRINHOS. 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A PARTIR DA LEITURA DA 
HISTÓRIA EM QUADRINHOS E DOS BALÕES RESPONDER AS 
QUESTÕES PROPOSTAS. 
 

https://www.supletivourgente.com.br/?gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9JZ9j7BGojbxhZgAvB52GjEgQjFVNWh2ukPy3UJjgz1P1Cv_51WtfAaAgxREALw_wcB
https://www.supletivourgente.com.br/?gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9JZ9j7BGojbxhZgAvB52GjEgQjFVNWh2ukPy3UJjgz1P1Cv_51WtfAaAgxREALw_wcB
https://www.supletivourgente.com.br/?gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9JZ9j7BGojbxhZgAvB52GjEgQjFVNWh2ukPy3UJjgz1P1Cv_51WtfAaAgxREALw_wcB
https://youtu.be/_ANQ-xSIhs4
http://www.campomaioremfoco.com.br/ver_coluna/320/DOIS-%22CAUSOS%22-PRA-MORRER-DE-RIR-
http://www.campomaioremfoco.com.br/ver_coluna/320/DOIS-%22CAUSOS%22-PRA-MORRER-DE-RIR-
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=11746
https://pedagogiaaopedaletra.com/plano-de-aula-as-quatro-estacoes/
https://www.pravaler.com.br/eja-2020-guia-completo-pra-voce-se-dar-bem/
https://blog.portabilis.com.br/mudancas-da-bncc-2020/
https://youtu.be/3N4o34BAgFs


O QUE É HISTÓRIA EM QUADRINHOS? 
 
HISTÓRIA EM QUADRINHOS - OU HQ - É O NOME DADO À ARTE 
DE NARRAR HISTÓRIAS POR MEIO DE DESENHOS E TEXTOS 
DISPOSTOS EM SEQUÊNCIA, NORMALMENTE NA 
HORIZONTOBSERVE A HISTÓRIA EM QUADRINHOS ABAIXO: 

 

 

1) VOCÊ  GOSTOU DA HISTÓRIA? 
2) O QUE VOCÊ ENTENDEU DA HISTÓRIA. 
3) VOCÊ JÁ CONHECIA ESSAS PERSONAGENS DO ARTISTA 

MAURICIO DE SOUZA? 
4) QUAL A MENSAGEM QUE ESSA HISTÓRIA TRANSMITE? 
5) OBSERVE OS MODELOS DE BALÕES ABAIXO: 

 



 

 

 

OS ARTISTAS UTILIZAM DIVERSOS RECURSOS GRÁFICOS 
NESSE GÊNERO TEXTUAL COM O INTUITO DE TRAZER O 
LEITOR PARA "DENTRO" DA HISTÓRIA CONTADA. PARA 
COMUNICAR AS FALAS DAS PERSONAGENS, POR EXEMPLO, 
SÃO EMPREGADOS BALÕES COM TEXTOS ESCRITOS. O 



FORMATO DESSES BALÕES TAMBÉM TRANSMITE INTENÇÕES 
DISTINTAS. 

 
6) AGORA EM SEU CADERNO FAÇA OS BALÕES COMO NA 

FIGURA ACIMA E ESCREVA PEQUENAS FRASES OU 
DESENHOS QUE TRANSMITAM UMA IDEIA. UTILIZE SUA 
CRIATIVIDADE. 

 

BONS ESTUDOS!  

 

 

Fonte:  https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/ 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/historia-quadrinhos-1.htm 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00K2g5AiQFqaSY6WildVA3lKR0t3g:158998370

4871&source=univ&tbm=isch&q=imagem+das+hist%C3%B3rias+em+quadrinhos&sa=X&ved=2

ahUKEwixl7XvzsLpAhUW 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/historia-quadrinhos-1.htm
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00K2g5AiQFqaSY6WildVA3lKR0t3g:1589983704871&source=univ&tbm=isch&q=imagem+das+hist%C3%B3rias+em+quadrinhos&sa=X&ved=2ahUKEwixl7XvzsLpAhUW
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00K2g5AiQFqaSY6WildVA3lKR0t3g:1589983704871&source=univ&tbm=isch&q=imagem+das+hist%C3%B3rias+em+quadrinhos&sa=X&ved=2ahUKEwixl7XvzsLpAhUW
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00K2g5AiQFqaSY6WildVA3lKR0t3g:1589983704871&source=univ&tbm=isch&q=imagem+das+hist%C3%B3rias+em+quadrinhos&sa=X&ved=2ahUKEwixl7XvzsLpAhUW

