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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: 
 

 

Queridos alunos, 

 

O tempo está passando e cada vez mais percebemos 

a importância do isolamento social como forma de 

prevenção a Covid-19. 

Mas continuamos também na esperança de dias 

melhores. Para isso estamos aqui caminhando junto 

com vocês.  

Essas são as atividades da 15 semana. Realize com 

carinho, calma e atenção. Se precisar procure 

auxílio de alguém próximo! 

 

Abraços carinhosos! 

Atividades EJA I – PÓS-ALFABETIZAÇÃO 

 

PROFESSORES  ROBERTO E PAULA 
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DISCIPLINA:    PORTUGUÊS        PROFESSOR: ROBERTO  
 
TEMA: Ortografia  
 
CONTEÚDO: Grafia do ( x, ch ; s, z ; m, n ; j, g ; l, lh)  
 
OBJETIVO: 
 
Rever as atividades ortográficas;  
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
Praticar a ortografia de diferentes palavras. 
 
 
ATIVIDADE 1: Complete as lacunas das palavras abaixo com: 
 
 

X ou CH                    S ou Z 

BELI______E 
 

BAI   AR 

_____ICOTE       
                                                     

ME____A 

RO____O 
 

PA____ 

_____IQUEIRO 
 

CAPA____ 

_____AROPE 
 

FA____ER 

_______ADREZ 
 

PRA____O 

_______ERETA 
 

VA_____O 

______EQUE 
 

ARRO_____ 

______ÀCARA 
 

CA_____AR 

______ALÉ 
 

DI_____ERAM 
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             M ou N J ou G  

AME____DOI_____ 
 

MA_____ESTADE 

DE______TE 
 

GARA_____EM 
 

BA______BOLÊ 
 

SAR____ENTO 

PI_____TURA 
 

GOR_____ETA 

LE_____DA 
 

HO_____E 

TA______PA 
 

_____EMA 

BO_____BO____ 
 

______ÌRIA 

GE_____TE 
 

______ESSO 

RA_______PA 
 

LA_____E     

CI______TO 
 

    _____ENTE 
 

                                                             

I ou LH 
 

ESCO_____E                    JOE_____O                     FAMI____IAR                            
 
ERVI_____A                      AUXÍ____IO                      A____IANÇA 
 
FI____IAL                          GA______O                       FO_____A 
 
 

 
ATIVIDADE 2- ESCOLHA 5 PALAVRAS E FORME FRASES NUMA 
FOLHA SEPARADA PARA SER ENTREGUE QUANDO SOLICITADA. 
 
REFERÊNCIAS: 
 
ATIVIDADES DE ORTOGRAFIA COM PALAVRAS COM L E LH 
https://atividadespedagogicas.net/2018/01/atividades-de-ortografia-com-palavras-com- 
Avaliação de gramática - Acessaber 
https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-gramatica                             
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DISCIPLINA : MATEMÁTICA           PROFESSOR: ROBERTO 
 
TEMA: Operações matemáticas.  
 
CONTEÚDO:  Subtração com recurso e multiplicação. 
 
OBJETIVOS:  
 
-Revisar as técnicas operatórias da subtração e da multiplicação; 
-Resolver situações problemas; 
 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
Revisar os cálculos de subtração com recurso e situações problemas.  
 
 
ATIVIDADE 1: 
 
Resolva as subtrações abaixo em uma folha separada, guarde-a para 
entregar quando for solicitado: 
 
a) 1548 – 975 = 
 
b) 978 – 507 = 
 
c) 707 – 314 = 
 
d) 3048 – 979 = 
 
e) 4058 – 579 = 
 
f) 5878 – 405 = 
 
 
ATIVIDADE  2: Leia com bastante atenção e aplique as técnicas 
operatórias já estudas. 
  
1) Em uma barraca de feira haviam 600 laranjas. Foram vendidas 6 
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dúzias. Quantas laranjas sobraram na barraca? 
 
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? 
 
 
REFERÊNCIAS:  
 
Atividade de matemática: Situação problema - 3º ano 
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-situacao-problema-3o 
Problemas de matemática: multiplicação e ... - Acessaber 
https://acessaber.com.br/atividades/problemas-de-matematica-multiplicacao-e-divisao- 
Atividade de matemática: Subtração - 5º ou 6º ano - Acessaber 
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-subtracao-5o-ou-6o-a 

 
 

 
VAMOS FAZER A CORREÇÃO ! 
 
Gabarito de Português  
 
ATIVIDADE 1: 
 
x ou ch 
 
beliche       roxo        xarope        xereta        chicote 
 
chiqueiro    xadrez    cheque      chalé         chácara 
 
 
s ou z 
 
bazar    mesa   prazo     vaso    paz     arroz     capaz 
 
casar    fazer     dizer 
 
 
m ou n 
 
amendoim    bambolê    pintura    dente   cinto    lenda 
 
tampa   bombom   gente    rampa 
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 j ou g  
 
 
majestade   sargento     hoje    gíria    laje     garagem 
 
gorjeta     gema     gesso     gente 
 
 
 l ou lh 
 
Escolher    Familiar       Auxílio     Joelho       Ervilha 
 
Aliança     Filial      Galho 
 
 
Gabarito de Matemática 
 

ATIVIDADE 1:  
 
 

a)  573    b)   471     c)  393     d)  2.069     e)  3.479 
  
 
f)  5.473 
 
 

ATIVIDADE 2: 
 
a)  Sobraram 528 laranjas . 
 
b)  Em uma viagem 900 passageiros; em três viagens 2.700 
passageiros . 
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DISCIPLINA: ARTE              PROFESSORA: PAULA 

TEMA: cores 

CONTEÚDO: cores primárias e secundárias 

OBJETIVO: Identificar as cores quentes e frias; produzir pinturas com 

cores quentes e frias; 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Leitura do texto e produção de um 

desenho utilizando cores quentes e frias. 

 

Leia o texto abaixo:  

 

Cores Quentes 
As cores quentes correspondem às cores que transmitem sensação 
de calor, uma vez que estão associadas ao sol, ao fogo e ao sangue. 
 

 

Temperatura das cores 
No conceito da “Temperatura das Cores” ficou estabelecido que as “cores 
quentes” são aquelas associadas ao fogo (amarelo, laranja e vermelho) e as 
“cores frias” estão associadas à água e ao frio (azul, verde e violeta). 

Essa classificação foi criada pelo psicólogo alemão Wilhelm Wundt (1832-1920) 
com o intuito de designar as sensações que cada bloco de cor gera no ser 
humano. 

Segundo ele, as cores quentes são dinâmicas e estimulantes, as quais estão 
associados à vitalidade, excitação, alegria e movimento. 

Já as cores frias, são as cores estáticas e suaves e, portanto, estão associados 
aos efeitos calmantes e tranquilizantes. 

Cores Frias 



8 

 

As Cores Frias são aquelas cores que estão associadas ao gelo, à água, à lua, as 
quais transmitem a sensação de frio. As três cores frias básicas são o azul, violeta 
(roxo ou púrpura) e verde. 
 

 

Note que as três cores frias básicas são o azul, o verde e o violeta (roxo ou 
púrpura), e mais as cores terciárias que surgem da mistura entre elas, a saber: 
vermelho-arroxeado, azul-arroxeado, azul-esverdeado. 

Da mesma maneira, as cores quentes possuem três principais, ou seja, o 
vermelho, o amarelo e o laranja, mais as cores terciárias correspondentes dessa 
mistura: vermelho-alaranjado, amarelo-esverdeado, amarelo-alaranjado. 
 

ATIVIDADE: 

Em uma folha separada, faça um desenho bem bonito utilizando as 

cores quentes e frias. Guarde esse desenho para entregá-lo quando 

for solicitado. 

 

Fonte : https://www.todamateria.com.br/cores-

quentes/#:~:text=No%20conceito%20da%20%E2%80%9CTemperatura%20das,azul%2C%20verde

%20e%20violeta). 

 

 

 
 

https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/#:~:text=No%20conceito%20da%20%E2%80%9CTemperatura%20das,azul%2C%20verde%20e%20violeta).
https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/#:~:text=No%20conceito%20da%20%E2%80%9CTemperatura%20das,azul%2C%20verde%20e%20violeta).
https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/#:~:text=No%20conceito%20da%20%E2%80%9CTemperatura%20das,azul%2C%20verde%20e%20violeta).

