
 
 
 
 
 
 

Atividades de 03/06/2020 a 10/06/2020 

 
Aos educandos e suas famílias 

 

 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: 

 

 

 
 
 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

OBJETIVOS DE PORTUGUÊS: (EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais 

gráficos. (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons 

da fala. (EF12LP04) Ler e compreender,  já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, 

avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e 

relacionando sua forma de organização à sua finalidade. (EF15LP02) Estabelecer expectativas 

em relação ao texto que vai ler. (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

OBJETIVOS DE MATEMÁTICA: (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 

quantidade. (EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e 

apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como 

jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. (EF01MA12) Descrever a localização 

de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, 

para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, 

é necessário explicitar-se o referencial. 
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EMEB FLORESTAN FERNANDES 

DIADEMA,  _____ DE MAIO DE 2020. 

NOME: _________________________________________________ 

PROFESSORA: __________________________________________



OBJETIVO DE GEOGRAFIA: (EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares 

de vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. 

 

 

                                                                         Legenda :  

APENAS PARA LEITURA  

O ALUNO DEVERÁ COPIAR NO 

CADERNO E RESPONDER  

 

 

Senhores responsáveis, estamos sinalizando o que o aluno deverá copiar no caderno, e o que 

será apenas para leitura. 

Tudo que estiver escrito na cor azul é somente para leitura. 

Tudo que estiver na cor preta é para o aluno copiar no caderno e responder. 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

OBJETIVOS: Estimular a leitura , criatividade e linguagem oral das crianças. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Você já ouviu falar em convite? Já recebeu algum? Vamos conhecê-lo 

agora, tenho certeza que vocês vão gostar muito. 

ATIVIDADE 1 

FAÇA O CABEÇALHO. 

1 – OBSERVE E LEIA O TEXTO ABAIXO: COPIE NO CADERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


ATIVIDADE 2 

OBJETIVOS: Localizar informação explícita em textos; Estabelecer relação entre partes do texto. 

Interpretar o texto. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Após conhecermos esse novo gênero textual, vamos responder as 

perguntas e aprender ainda mais. 

FAÇA O CABEÇALHO: 

 

NO CADERNO, COPIE AS PERGUNTAS E APENAS AS RESPOSTAS CORRETAS ABAIXO. 

 

1- ESTE TEXTO É UM...?  

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:___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

 

OBJETIVO: desenvolver habilidade de identificar a posição das imagens. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Vamos identificar a posição das imagens! 

 

ATIVIDADE 1 

RESPONDA A POSIÇÃO DAS IMAGENS: 

1) QUAL IMAGEM ESTÁ NO SEGUNDO LUGAR? 

      
 

2) QUAL IMAGEM ESTÁ NO PRIMEIRO LUGAR? 

 

 

3) QUAL IMAGEM ESTÁ NO TERCEIRO LUGAR? 

 

fonte: https://br.pinterest.com/ 

 

A) BONECA 

B) PIPA 

C) CARRINHO 

A) BALÃO 

B) CARRINHO 

A) URSO 

 

A) CORAÇÃO 

B) CARRINHO 

C) BALÃO 

 

https://br.pinterest.com/


ATIVIDADE 2 

 

OBJETIVO: Desenvolver habilidades de percepção visual, identificar informações na imagem e 

realizar contagem. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Vamos olhar bem a imagem das crianças brincando e responder 

corretamente as pergundas.   

 

 

1 - OBSERVEM A IMAGEM ABAIXO E RESPONDA AS PERGUNTAS NO CADERNO: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://br.freepik.com/vetores-premium/miudos-que-saltam-sob-desenhos-animados-coloridos-do-

arco-iris_5088458.htm 

 

A) QUANTAS BEXIGAS TEM? 

B) QUANTAS CORES TEM NO ARCO-IRIS? QUAIS SÃO AS CORES? 

C) QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO EM CIMA DO ARCO-IRIS? 

D) QUANTAS CRIANÇAS TEM AO TODO? (CONTAR TODAS AS CRIANÇAS) 

https://br.freepik.com/vetores-premium/miudos-que-saltam-sob-desenhos-animados-coloridos-do-arco-iris_5088458.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/miudos-que-saltam-sob-desenhos-animados-coloridos-do-arco-iris_5088458.htm


 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBJETIVOS: Reconhecer a moradia como um espaço de convivência. Identificar os cômodos das 

moradias e suas funções. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Toda casa tem algumas partes básicas, cada uma com sua função 

específica. As casas têm sempre uma parte interna onde ficam os cômodos e a parte 

externa onde pode haver um quintal ou jardim. Vamos conhecer? 

 

                  

 Fonte: https://www.smartkids.com.br/trabalho/partes-da-casa 

 

ATIVIDADE 1 

1 – OBSERVE A CASA ACIMA, VEJA OS CÔMODOS E O QUE HÁ EM CADA UM. CONVERSE 

COM SEUS FAMILIARES: COMO É A SUA CASA? QUAL É O LOCAL EM SUA CASA 

QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FICAR? FAÇA UM DESENHO DESSE LOCAL. 

 

2 – NO CADERNO, COMPLETE AS FRASES COM AS PALAVRAS DO QUADRO. 

 

QUARTO     BANHEIRO     GARAGEM 

SALA     COZINHA 

 

https://www.smartkids.com.br/trabalho/partes-da-casa


A)  NA ____________________ PREPARAMOS OS ALIMENTOS E FAZEMOS AS REFEIÇÕES. 

B)  RECEBEMOS OS AMIGOS E ASSISTIMOS TV NA ____________________. 

C)  GUARDAMOS OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE NA ____________________. 

D)  NO ____________________ DORMIMOS E DESCANSAMOS. 

E)  TOMAMOS BANHO NO ____________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADE EDUCAÇÃO FÍSICA – Ginástica 

ATIVIDADE 01 

Objetivo da atividade:  

 Conhecer os elementos básicos da ginástica  

 Conhecer e experimentar os elementos básicos da ginástica, rolamentos. 

Contextualização: A ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não 

competitivas e envolve a prática de uma série de movimentos  de força, equilíbrio flexibilidade e 

coordenação motora . 

ATIVIDADE 01 

1- Realizar os rolamentos laterais, conforme a figura abaixo. 

 

Fig.1- Rolamento lateral com braços estendido acima da cabeça  

 

Fig.2- rolamento por cima do colega.  

FONTE: Fonte: Práticas Corporais Educação Física. 1º e 2º anos ensino fundamental, anos iniciai 1ª edição: editora Moderna, São 

Paulo, 2017. 

1-Responda:  

Quem realizou essa atividade com você? Qual rolamento foi mais difícil? 

__________________________________________________________                                                          

OBS. As atividades práticas devem ser feitas em casa, em local seguro e acompanhada por 

um adulto, fiquem em casa para que logo possamos voltar para escola. Até logo. 



ATIVIDADE DE ARTE - Instrumentos Musicais Africanos 

Objetivos: 

 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, 

reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, 

em especial, aqueles da vida cotidiana. 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, 

percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 

diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

Sabemos que a Cultura Africana é uma das nossas raízes e por isso é de extrema importância 

conhecermos cada vez mais as riquezas culturais do continente africano. 

Vocês sabiam que a África é um grande continente, composto por 54 países, com culturas 

diversas? E que conta com aproximadamente 2 mil línguas faladas? Toda essa diversidade se 

reflete na produção musical e originou uma grande variedade de instrumentos musicais. Vamos 

conhecer alguns… 

 

Clique no link abaixo, para ouvir os sons de alguns instrumentos musicais africanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=fyQmHjjy0ZU&t=1s 

 

Recentemente, no dia 21 de maio, o Google criou um Doodle interativo para celebrar o 

instrumento nacional do Zimbábue, o mbira, também conhecido como kalimba. 

Que tal tocar o mbira no Google? Clique no link e aí é só seguir as instruções… 

 

https://www.google.com/logos/2020/mbira/r4/mbira20.html?hl=en&ddllb=1&doodle=122734981&gl

=zw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fyQmHjjy0ZU&t=1s
https://www.google.com/logos/2020/mbira/r4/mbira20.html?hl=en&ddllb=1&doodle=122734981&gl=zw
https://www.google.com/logos/2020/mbira/r4/mbira20.html?hl=en&ddllb=1&doodle=122734981&gl=zw


  

 



 
 

 

 



O vídeo abaixo faz uma breve apresentação de alguns instrumentos de origem africana. 

https://www.youtube.com/watch?v=RbydoLmDMv8 

 

Que tal criar um tambor? Observem as imagens abaixo e percebam que é possível fazer um 

instrumento com materiais bem simples... 

 

 

 

 

 

 

Vocês podem usar as mãos para batucar ou uma colher. 

Se tiver dificuldade para conseguir esses materiais, utilize a própria mesa, um pote ou até mesmo 

uma panela (se a mãe ou o pai autorizar rsrs) para batucar. O importante é perceber que 

podemos extrair sons de objetos de uso comum e que é possível fazer música com eles. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RbydoLmDMv8


Caso tenham fita adesiva larga em casa, dá pra fazer um tambor utilizando papelão. Veja o 

exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No link abaixo, confiram a criatividade desta comunidade africana para fazer música, utilizando 

galões e latas... 

https://www.youtube.com/watch?v=IH0Z3zgRkiw 

 

 

Apreciem também este vídeo incrível, que mostra como a música e a dança fazem parte da vida 

africana. 

https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY&t=237s 

 

 

 

 

 

Bons estudos! Fiquem bem e abraço forte! 

 

FONTE 

Livro didático Novo Pitanguá 

http://www.afreaka.com.br/notas/diversidade-linguistica-africana-e-suas-herancas-na-formacao-

portugues-brasil/ 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IH0Z3zgRkiw
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY&t=237s
http://www.afreaka.com.br/notas/diversidade-linguistica-africana-e-suas-herancas-na-formacao-portugues-brasil/
http://www.afreaka.com.br/notas/diversidade-linguistica-africana-e-suas-herancas-na-formacao-portugues-brasil/

