
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. OLGA BENÁRIO PRESTES 

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

 

Professor(es) : Olga Maria C.C Lisboa      Disciplina: Português        Data: 26/05/2020 

Objetivo da Atividade :  

•  Expressar oralmente e de forma escrita as ideias e opiniões;  

• Aperfeiçoar a capacidade comunicativa do aluno;  

• Desenvolver o hábito de leitura;  

• Ampliar o vocabulário e as possibilidades de leitura;  

• Compreender e interpretar a história trabalhada. 
 
  

Contextualização :  Tendo como base os planejamentos elaborados até o momento para 
2020 seguem as atividades abaixo descritas. 
 

Atividade: Leia, copie no caderno e responda as perguntas. 
 

 
O Cavalo e o Leão 

 
 

      Um Leão viu um Cavalo a pastar num outeiro, e pensando numa maneira de o 
matar para o comer, chegou-se com palavras de amigo, dizendo que era médico e 
se queria que o curasse. 
  O Cavalo, que o conheceu e percebeu a sua intenção, disse com dissimulação: 
        — Na verdade, amigo, vens em boa altura, que tenho nesta pata uma dor que 
muito me faz sofrer. 
        O Leão aproximou-se para lhe ver a pata, e o Cavalo levantou-a e assentou-lhe 
um coice no queixo, que o deixou atordoado. 
        Voltando a si, o Leão viu que o Cavalo já ia longe, e disse: 
        — Por certo que fez bem em me ferir e ir-se embora, pois eu queria comê-lo e 
não curá-lo. 
        Moral da história: Aos que querem roubar e enganar outros, professando ofícios 
que nunca aprenderam, muitas vezes lhes sucede ficarem escalavrados como este 
Leão, e nunca escapam das afrontas e injúrias graves, porque querem vender o que 
não sabem, o que tudo são maneiras de furtar. 
   Fábula ESOPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                



Entendendo a fábula: 
01 – Quais são os personagens da fábula? 

       
 

02 – O cavalo e o leão sendo animais, são personagens do texto porque: 
a)   Antigamente os animais falavam. 
b)   Na história, eles agem, falam e raciocinam como se fossem pessoas. 
c)   O texto fala sobre eles. 
 

03 – O texto que você acabou de ler é: 
a)   Um conto de fadas. 
b)   Uma história em quadrinhos. 
c)   Uma fábula, isto é, uma pequena história. 
 

04 – Para que serve uma fábula? 

a)   Divertimento. 
b)   Informação. 
c)   Ensinamento moral. 
 

05 – Em que local se passa a história? 

      Em um outeiro. 
 

06 – Quantos parágrafos tem a fábula? 

      Possui 07 parágrafos. 
 

07 – O autor caracteriza o leão como um animal: 
a)   Bondoso, amigo e fiel. 
b)   Carnívoro, dissimulado e mentiroso. 
c)   Flexível, tímido e muito animado. 
 

08 – As respostas e argumentos que o cavalo apresentou ao leão: 
a)   Eram intencional e dissimulada. 
b)   Eram sem fundamentos. 
c)   Eram respostas que o leão não conseguia entender. 
 

09 – O autor quis sugerir no final da história, quando o cavalo deu o coice no leão, 
que: 

a)   A força sempre vence a razão. 
b)   A arte de agradar é a arte de enganar. 
c)   Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. 
 

10 – Explique, com suas palavras, a moral da história. 
      Resposta pessoal do aluno. 
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Professor(es) : Olga Maria C.C Lisboa      Disciplina: Português        Data: 28/05/2020 

Objetivo da Atividade :  

•  Expressar oralmente e de forma escrita as ideias e opiniões;  

• Aperfeiçoar a capacidade comunicativa do aluno;  

• Desenvolver o hábito de leitura;  

• Ampliar o vocabulário e as possibilidades de leitura;  

• Compreender e interpretar a história trabalhada. 
 
  

Contextualização :  Tendo como base os planejamentos elaborados até o momento para 
2020 seguem as atividades abaixo descritas. 
 

Atividade: Leia, copie no caderno e responda as perguntas. 
 

 
Barbeiro 

 
 

        Diz que, um belo dia, um índio bem alegre chegou numa barbearia juntamente 
com um menino, os dois para cortar o cabelo.  
        O barbeiro, gente mui buena, fez um belo corte no índio, que já aproveitô pra 
aparar a barba, enfim, deu um trato geral. Depois de pronto o índio, chegou a vez do 
guri. Nisso o índio disse pro barbeiro: 
        -- Tchê, enquanto tu corta as melena do guri, vou dar um pulo até o bolicho da 
esquina comprar um cigarrito e já tô de volta.  
        -- Tá bueno! -- disse o barbeiro.  
        Só que o barbeiro terminou de cortar o cabelo do guri e o índio não apareceu.  
        -- Senta aí e espera que teu pai já vem te buscar.  
        -- Ele não é meu pai! - disse o moleque.  
        -- Teu irmão, teu tio, seja lá o que for, senta aí.  
        -- Ele não é nada meu! -- falou o guri.  
        Aí o barbeiro perguntou intrigado: 
        -- Mas quem é o animal então? 

        -- Não sei! Ele me pegou ali na esquina e perguntou se eu queria cortar o cabelo 
de graça!  

Autor desconhecido. Publicado por Roberto Cohen em  
20 de Novembro de 1999. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Entendendo o causo: 
01 – Quem são os personagens do causo? 

       
 

02 – As hipóteses que você havia levantado sobre o texto se confirmaram? 

       
 

03 – Como o narrador (Autor) caracteriza os personagens? 

 
 
 

04 – Após o barbeiro cortar o cabelo do índio, o que o índio disse ao mesmo? 

       
 
 

05 – A princípio, qual se imagina que seja a relação entre o homem e o menino? Por 
quê? 

     
   
06 – Até que ponto do texto essa impressão se mantém? Copiar o verso que 
comprava isso. 
       
  
07 – Quem disse a frase: “Mas quem é o animal então”? E a quem estava se 
referindo? 

             
08 – Por que o barbeiro ficou intrigado e ao mesmo tempo irritado? 

       
 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. OLGA BENÁRIO PRESTES 

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

•  Expressar oralmente e de forma escrita as ideias e opiniões;  

• Aperfeiçoar a capacidade comunicativa do aluno;  

• Desenvolver o hábito de leitura;  

• Ampliar o vocabulário e as possibilidades de leitura;  

• Compreender e interpretar a história trabalhada. 
 
  

Contextualização :  Tendo como base os planejamentos elaborados até o momento para 
2020 seguem as atividades abaixo descritas. 
 

Atividade: Leia, copie no caderno e responda as perguntas. 
 

 
 

Pé de moleque caseiro 

 
 

Ingredientes: 
• 3 xícaras de açúcar 

• 1 lata de leite condensado 

• ½ quilo de amendoim (com as peles) 

• 2 colheres de sopa de Nescau 

• 1 colher de sopa de manteiga. 
 

Modo de preparo: 
• Misture à parte: leite condensando, Nescau e manteiga — reserve. 
• Unte um tabuleiro e reserve. 
• Coloque numa panela bem grande o açúcar misturado com o amendoim (com pele 
e tudo) para cozinhar em fogo médio. Mexa a mistura até que o açúcar derreta (fica 
meio caramelo). Quando já estiver derretido junte a mistura do leite condensado. 
Para isso use uma colher de pau grande porque a mistura sobe fervendo (como se 
fosse um brigadeiro mole efervescente) e você pode queimar as mãos. 
Ao misturar desligue o fogo e bata (misture com vigor) por uns 10 a 15 minutos. 
Despeje, então, a mistura no tabuleiro untado. Quando começar a endurecer marque 
os retângulos dos doces. Espere esfriar de vez e tire os retângulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Entendendo a receita: 
01 – Qual o gênero textual da história lida? 

a) Notícia. 
b) Artigo. 
c) Receita. 
d) Cantiga. 
 

02 – Qual a finalidade do texto? 

a) Divertir um moleque. 
b) Informar o leitor. 
c) Ensinar a fazer um doce. 
d) Descrever um doce. 
 

03 – O que está sendo preparado? 

a) Bolo. 
b) Paçoca. 
c) Carne assada. 
d) Pé de moleque. 
 

04 – Na frase: “Mexa a mistura até que o açúcar derreta (fica meio caramelo)”. 
A palavra em destaque no texto refere-se: 
a) a uma cor. 
b) a um animal. 
c) a um formato. 
d) a um tamanho. 
 

05 – “Ao misturar, desligue o fogo e bata (misture com vigor) por uns 10 a 15 
minutos”. A palavra em destaque significa: 
a) força. 
b) atenção. 
c) leve. 
d) lentidão. 
 

06 – A receita que está sendo preparada é doce ou salgada? Explique. 
      Doce. Porque está sendo utilizado ingredientes doces. 
 

07 – O que deve ser usado para mexer a panela para não correr o risco de queimar 
a mão? 

      Usar uma colher de pau grande. 
 

08 – O que deve ser feito para esfriar de vez os docinhos? 

      Colocar a mistura no tabuleiro untado. 
 

09 – Das palavras abaixo, quais delas são dissílabas? 

a) Panela. 
b) Fogo. 
c) Colher. 
d) Untado. 
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Objetivo da Atividade :  

• Desenvolver o raciocínio lógico e estimular a sua curiosidade  

•  Saber comunicar-se matematicamente, ou seja utilizar corretamente os símbolos 
matemáticos. 

• Desenvolver e resolver situações problemas, criando e elaborando técnicas de 
resolução validas no encontrode soluções  

Contextualização :  Tendo como base os planejamentos elaborados até o momento para 
2020 seguem as atividades abaixo descritas. 
 

Atividade:  Leia, copie e resolva os problemas abaixo. Arme e efetue as contas abaixo 
 

 
 
Situações  Problemas: 

 

1) Ao número 5.368 foram acrescentados 2.134 e 1.242. Qual será 
o resultado 
  

 
2)  Renato usou 68 folhas de um de 200 folhas. Quantas ainda 

faltam usar.  
 

 
3) Reunindo em uma patreleiralivros com 284, 457 e 345 páginas, 

quantas páginas esses livros juntos deverão ter? 
 

 
4) No visor de uma calculadoraforam registrados e somados dois 

números, 2.364 e 3.525. Que total deverá aparecer no visor da 
calculadora? 
 
 

 
5) Os torcedores do time do luís que foram ao jogo ficaram reunidos 

num lado do estádio são 1.346 homens, 564 mulheres e 243 
crianças. Qual o total de torcedores do time neste jogo? 
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Objetivo da Atividade : Conhecer os tipos de linhas, identificar em fotos e obras de arte, 
assim como as sensações que elas transmitem. 
  

Contextualização : Continuação dos nossos estudos dos elementos de composição. 
 

Atividade: LER O TEXTO OBSERVAR AS IMAGENS IDENTIFICANDO OS TIPOS DE LINHAS. RECONHECER OS 

TIPOS DE LINHAS NA OBRA “O GRITO” DE MUNCH, COPIAR E RESPONDER NO CADERNO AS QUESTÕES. 
 
 

 

                                 A LINHA 
 

A PARTIR DE UM PONTO PODEMOS TRAÇAR UMA LINHA. A LINHA É UMA SEQUÊNCIA DE PONTOS. ESSA 
LINHA DEVE SER ENTENDIDA COMO FORÇA E DIREÇÃO E NÃO APENAS COMO LINHA DE CONTORNO. ISSO QUER 
DIZER QUE AS LINHAS DIRECIONAM O NOSSO OLHAR DIANTE DA IMAGEM. ASSIM, ELAS TAMBÉM PODEM GERAR 
SENSAÇÕES PSICOLÓGICAS COMO PAZ, AGITAÇÃO, ETC. 

               
PARA VISUALIZARMOS OS DIFERENTES TIPOS DE LINHAS E SUAS SENSAÇÕES, VEJAMOS O EXEMPLO 

DOS DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS: 
 

  
UMA LINHA RETA VERTICAL TRANSMITE DIGNIDADE, FIRMEZA, FORÇA, ASCENSÃO, 

ESPIRITUALIDADE, SUPERIORIDADE. SE FOSSE HORIZONTAL PODERIA TRANSMITIR PAZ, 
QUIETUDE, CALMA, REPOUSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  
SE ESSA LINHA ESTIVER LEVEMENTE INCLINADA PODE INDICAR MOVIMENTO, DINAMISMO, 

PRODUZINDO RITMO E ORIENTANDO O NOSSO OLHAR. .   

 
  

ALÉM DE LINHAS RETAS TEMOS TAMBÉM AS LINHAS CURVAS, NORMALMENTE ASSOCIADAS À 
FEMINILIDADE, SUAVIDADE, ELEGÂNCIA E DELICADEZA.   

 
  

ESSA DAQUI, POR SER ESPIRALADA, NOS TRANSMITE A SENSAÇÃO DE MOVIMENTO. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

JÁ AS LINHAS CURVAS ONDULADAS TRANSMITEM A SENSAÇÃO DE CONTINUIDADE, 
SEQUENCIA.   

 
  

E AINDA TEMOS AS LINHAS QUEBRADAS QUE TRANSMITEM RAPIDEZ, VIBRAÇÃO, 
AUSTERIDADE, RITMO. AQUI NO CASO ELAS SÃO MISTAS, CURVAS E RETAS AO MESMO TEMPO. 

 
 NOTOU COMO AS LINHAS ESTÃO PRESENTES NA NATUREZA MAIS DO QUE IMAGINAMOS? NA ARTE NÃO É MUITO 
DIFERENTE. NOTE NA GRAVURA DO ESCHER COMO A DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS CONFUNDEM NOSSO OLHAR: 

AO MESMO TEMPO QUE PARECEM ESTAR BAGUNÇADAS E EMBARALHADAS, NOTAMOS QUE ESTÃO 
PERFEITAMENTE ORGANIZADAS. 

TIPOS DE LINHAS 

                                  

 

 
 



                             QUADRO “O GRITO” DE EDWARD MUNCH 
   

                
 
RESPONDA 
 
 
QUAIS OS TIPOS DE LINHAS  QUE VOCÊ CONSEGUE IDENTIFICAR NESSA OBRA? 
__________________________________________________________________________________ 
 
OBSERVAMOS A FORÇA EXPRECIVA DAS LINHAS,  QUAL SENTIMENTO QUE ELAS TRANSMITEM? 
___________________________________________________________________________________ 
 
QUANTAS PESSOAS VOCÊ CONSEGUE VER NESTA OBRA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte 

http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/linha.html 

https://www.ebiografia.com/edvard_munch/ 

http://www.falandodeartes.com.br/search?q=linhas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


