
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

EMEE OLGA BENÁRIO PRESTES 

 

Aos educandos e suas famílias 

 

Atividades de 25/05/2020 a 29/05/2020 

 

 Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos de dar continuidade aos 

processos de aprendizagem. Disponibilizamos atividades específicas para cada turma da 

Educação Infantil (Fase I e Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Algumas 

atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas avulsas. Ao 

retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período. São 

lições baseadas em conteúdos que estamos trabalhando durante as aulas. É importante que antes 

de fazer a lição do dia que o aluno(a) coloque antes o cabeçalho e o enunciado (questão) 

identificando o que será feito. Segue abaixo um exemplo do cabeçalho: 

 

 

EMEE OLGA BENÁRIO PRESTES 

DIADEMA, ____ DE MAIO DE 2020.  

NOME: __________________________________________________ 

PROFESSORA: __________________________________ 

 

 

OBJETIVOS DE MATEMÁTICA: Reconhecer notas do sistema monetário e propiciar o cálculo 
mental através deste. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Nosso dinheiro recebe o nome de REAL, quando passa de 1,00 e de 

centavos quando o valor é representado por menos que um real, e usamos notas e  
moedas. Vamos relembrar as notas, nesta atividade. 

 

OBJETIVOS INTERDISCIPLINAR: Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do 

espaço público (praças e parques) para o lazer e diferentes manifestações. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Os espaços públicos são de uso comum. Nesses locais ocorrem 

dinâmicas e trocas entre a sociedade. Assim, todos somos agentes ativos e transformador do meio 

em que vivemos e suas ações implicam diretamente em uma boa qualidade vida. 

 

 

 



 

OBJETIVOS DE PORTUGUÊS:Reconhecer letras e sílabas; Estabelecer relação entre unidades 

sonoras e suas representações gráficas; Ler palavras e frases. Localizar informação explícita em 

textos; Estabelecer relação entre partes do texto. Reconhecer o gênero textual convite. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:Nós já falamos sobre as parlendas, que são versos infantis ritmados e 

repetitivos, normalmente breves e com rimas. São versos simples, divertidos e de fácil 

memorização. E hoje também vamos conhecer o gênero textual convite, você já recebeu um 

convite? Sabe pra que serve? Leiam bastante e com muita atenção, para depois fazer as 

atividades com muito capricho. 

 

ATIVIDADES 

1 -  LEIA A PARLENDA “QUE SUJEIRA”, E COPIE NO CADERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://br.pinterest.com/pin/317644579960457784/ 

 

2 -  AGORA DESENHE OS PERSONAGENS DA PARLENDA NO CADERNO: 

 

3 - OBSERVE E LEIA O TEXTO ABAIXO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://atividadesemacanosiniciais.blogspot.com/2014/08/convite-dia-das-bruxas.html 

 

AGORA CONVERSE COM A CRIANÇA SOBRE O TEXTO : QUE GÊNERO TEXTUAL É ESTE (O 

QUE É O TEXTO)? QUAL É A FINALIDADE DESTE TEXTO ( PRA QUE SERVE)?  ISTO É UM 

CONVITE DE QUÊ?  POR QUE O TÍTULO DO CONVITE É DIA DAS BRUXAS? QUAIS 

INFORMAÇÕES TEM NUM CONVITE? (NÃO PRECISA COPIAR, APENAS CONVERSEM). 

 

4 - NO CADERNO, COPIE AS PERGUNTAS E APENAS AS RESPOSTAS CORRETAS 

ABAIXO. 

1- ESTE TEXTO É?  

A - BILHETE 

B - CONVITE 

C - RECEITA 

 

2- QUAL A FINALIDADE DESTE TEXTO (PRA QUE SERVE)?  

A – ENSINAR UMA RECEITA 

B – DAR UM RECADO 

C – CONVIDAR PARA UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO 

 

3- QUEM É A ANIVERSÁRIANTE? 

A – CAMILA 

B – CATARINA 

C – CAROLLINE 

 

4 – POR QUE O TÍTULO DO CONVITE É “DIA DAS BRUXAS”? 

A – PORQUE É NA CASA DA BRUXA 



B – PORQUE O TEMA DO ANIVERSÁRIO DA CAROLLINE SERÁ “DIA DAS BRUXAS” 

C - PORQUE É O DIA DAS BRUXAS 

  

5 – QUANTOS ANOS A CAROLLINE VAI FAZER? 

A – 3 

B – 6 

C – 13 

 

6 – ESCREVA NO CADERNO OS SEGUINTES DADOS DA FESTA: 

 

DATA: _____/_______/________ 

HORÁRIO: ______:_______ 

LOCAL:___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
5 - CONVERSE COM A CRIANÇA SOBRE OS ESPAÇOS PÚBLICOS, LEIA AS INFORMAÇÕES 

ABAIXO E RESPONDAM ORALMENTE,APÓS FAÇAM UM DESENHO NO CADERNO COM OS 

ESPAÇOS QUE IRÃO VISITAR APÓS A QUARENTENA: 

 

Quais atividades vocês fazem para se divertir com a família e com os amigos? As atividades 

realizadas nas horas livres e de descanso são momentos de lazer. 

E o que são espaços públicos? Existem espaços públicos próximos à escola? Como por exemplo 

Hospitais públicos, postos de saúde, bibliotecas, etc. O parque é um espaço público? Como é um 

parque? Quais atividades podemos fazer no parque? Explique que o parque é um espaço público 

de lazer, em geral, caracterizado por ser uma extensa área verde, onde podemos fazer atividade 

física, passear, observar os animais e a vegetação. Essa é uma área que deve ser preservada, por 

isso a retirada de vegetação e a caça de animais são proibidas. 

Vocês sabem o que é um museu? Para que serve o museu? O museu é um espaço público? Os 

museus são espaços públicos que têm a função de conservar, investigar, comunicar e expor 

diversos objetos e informações com valor histórico, cultural, artístico e científico. Como você acha 

que as pessoas devem se comportar no museu? Esse comportamento é semelhante aos que elas 

têm no parque?  

 

6-A IMAGEM ABAIXO MOSTRA AS NOTAS DE DINHEIRO DE NOSSO PAÍS, É 

NORMAL NO NOSSO DIA A DIA ENCONTRAMOS COM ELAS... 

a. O que você gostaria de comprar se tivesse todas elas?_______________________ 

b. Some o valor de todas as notas. Quanto deu?______________________________ 

c. Qual a nota de menor valor?____________________________________________ 



d. Se você pudesse escolher uma nota, qual seria?_____________________________   

e.  Por que, escolheu está nota?____________________________________________ 

 

 
7-ESCOLHA UMA NOTA QUE NÃO SEJA A DE CEM REAIS. 

 

f. Qual a nota que você escolheu?__________________________________________ 

g. Some sua nota, com  a nota de maior valor, qual o resultado?_______________________ 

h. Subtraía da sua nota, a nota de menor valor. É possível? Qual resultado?_________ 

i. Se você tiver 4 notas iguais a sua, quanto você terá?__________________________ 

j. Por que você acha que as notas têm tamanhos diferentes? Converse com amigos ou familiares 

sobre isso. 

 

 

 

8-NA TABELA ABAIXO VOCÊ CONSEGUE CONSULTAR O PREÇO DE ALGUNS ITENS 

VENDIDOS NA FEIRA. 

 
k. Escolha uma nota, para fazer de conta que vai à feira. 

l. Qual nota você escolheu? 

m. Escreva o nome das frutas. 

n. Pinte na última coluna o que deseja comprar na feira. 

o. Veja se a nota que você escolheu para ir à feira, deu para pagar todos os itens que você 

escolheu. 



 
 

 

 

Nome da fruta Quero comprar

5,00R$            

10,00R$          

8,00R$            

5,00R$            

3,00R$            

12,00R$          

10,00R$          

6,00R$            



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. OLGA BENÁRIO PRESTES 

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

Professora :  Joy           Disciplina: Arte             Data:  Semana 7 - 25/05/2020  - 29/05/2020 

 
Aula de Arte – Professora Joy – Terceiro Ano B 
 
Aos educandos e suas famílias, 

 
Continuo recebendo as fotos das atividades através do email  joyjapyarte@gmail.com  
Se possível enviem para fazermos uma exposição virtual. 

 
Destaco que sei que algumas crianças precisarão de auxílio com a leitura das propostas, 
não é o ideal mas é o que é possível nesse momento. Não é necessário copiar as 
orientações no caderno. Basta fazer a atividade. Lembrando que os registros das respostas 
poderão ser realizados em folhas avulsas ou em caderno sem pautas (linhas).  
 

Ótima semana pra vocês. 
 

     
    A arte em diferentes contextos. (Continuação) 

 

Objetivo: Refletir sobre arte em diferentes contextos. 
  

 
Contextualização : Semana passada vimos duas obras e espondemos perguntas sobre 
elas. A obra do artista Banksy e a obra do artista Frank Rivolli foram feitas pelos artistas em 
homenagem a todos profissionais da saúde de seus países, que estão trabalhando e 
arriscando a própria vida nesse momento tão difícil.  
 

Nós também vimos fotos dos profissionais de saúde fazendo parte da campanha fique em 
casa. Nas fotos eles seguravam cartazes que formavam a frase: “Nós estamos aqui por 
vocês. Por favor fiquem em casa por nós.” 
 

 

 
Atividade 1: 
 

- O que você gostaria de dizer para as pessoas que precisam continuar trabalhando para 
que a maioria das famílias possam ficar em casa protegidas? 
 
- Transforme sua resposta da atividade 1 em arte. Essa obra que você vai criar vai ser uma 
mensagem pra todos os profissionais que estão trabalhando nesse momento. Utilize sua 
criatividade, uma folha em branco do caderno sem linhas e use o material de desenho e 
pintura que você tem disponível. Faça o melhor desenho que você puder.  
 

Essa com certeza será uma mensagem muito importante para todos os profissionais. Por 
favor enviem as fotos do desenho, ou do próprio estudante segurando o desenho para o 

email joyjapyarte@gmail.com  
Espero receber vários desses desenhos para criar uma exposição virtual com as criações 

de vocês. 
 

 
 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
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Professor(es): Joelmir                                                                 Disciplina: Educação Física 

Objetivo da Atividade: Identificar as diferentes brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, valorizando a importância desse 
patrimônio histórico cultural.   
Contextualização:   Conhecer, distinguir e vivenciar diferentes jogos e brincadeiras da cultura 

do Brasil, incluindo de matrizes indígena e africana, valorizando a importância desse patrimônio 

cultural. 

 

Atividade 1: Pesquisar e registrar sobre a amarelinha africana; 

Atividade 2: Realizar o jogo/brincadeira de amarelinha africana. 

 

 

1) Faça uma pesquisa e registre no seu caderno sobre como jogar/brincar de amarelinha africana.  

 

 
 

 

2) Realize o jogo/brincadeira da amarelinha africana. 

 

 

 

 

 

Como sugestão, assista esse vídeo no Youtube que mostra algumas variações da amarelinha africana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fI3xcXp0pJU 
 

 

 

 

 


