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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 II – 5ª SÉRIE 

 

PROFESSORES  DA 5ª SÉRIE 
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DISCIPLINA:    INGLÊS           PROFESSOR:   ROBERTO  
 
 
CONTEÚDO: Cores, formas geométricas, horas, números e 
saudações. 
 
OBJETIVO: 
 
-Rever os conteúdos trabalhados no semestre; 
  
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
Essa semana, continuaremos revisando alguns conteúdos trabalhados 
no semestre. Leia atentamente as comandas das atividades, e se 
precisar consulte as explicações nas aulas anteriores relacionadas ao 
assunto. 
  
ATIVIDADE 1: Em uma folha separada, desenhe as figuras 
geométricas abaixo, utilizando o lápis de cor para colorir. Após 
escreva o nome de cada cor em inglês.  Guarde essa atividade para 
ser entregue quando for solicitada. 
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ATIVIDADE 2: Observe os relógios e escreva as horas por extenso. 
 

 
 
 
a) It’s ______________________. 
b) It’s ______________________. 
c) It’s ______________________. 
 
 
ATIVIDADE 3: Relacione as expressões em inglês da primeira coluna 
de acordo com sua tradução na segunda coluna: 
 
 1ª Coluna                                2ª Coluna (tradução) 
 
a) Good night!                     (   )  Bom dia! 
b) Welcome!                       (   )  De nada! 
c) You are welcome!           (   )  Até amanhã! 
d) Hi!                                   (   )  Adeus! 
e) Good-bye!                       (   )  Boa noite! 
f) Hello!                                (   ) Oi 
g) Good morning!                (   )  Alô! 
h) See you tomorrow!         (   ) Bem-vindo! 
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REFERÊNCIAS: 
 
Horas em Inglês - Toda Matéria 
https://www.todamateria.com.br/horas-em-ingles/ 
Atividades: Cumprimentos e despedidas ... - English Tea 
https://english-tea-class.blogspot.com/2018/09/atividades-cumprimentos-e-despedid 
Projeto Formas Geométricas - Escola Educação 
https://escolaeducacao.com.br/projeto-formas-geometricas 
 

 
CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DE INGLÊS: 
 
ATIVIDADE 1: 
  
a) It’s five o’clock. 
b) It’s half past twelve or It’s twelve thirty. 
c) It’s half past three or It’s three thirty.  
 
 
ATIVIDADE 2: 
 
Ordem da segunda coluna: g, c, h, e, a, d, f, b 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://escolaeducacao.com.br/projeto-formas-geometricas
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DISCIPLINA: ARTE            PROFESSOR: ROBERTO 

 
TEMA: Cores 
 
CONTEÚDO:  Cores quentes, frias e neutras. 
 
OBJETIVOS: 
   
-Conhecer e identificar a classificação das cores quentes, frias e 
neutras;  
-Ampliar a percepção visual, atenção e memória; 
-Realizar uma pintura utilizando diferentes tipos de cores; 
 
 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
  
Dando continuidade ao assunto tratado nas semanas anteriores hoje 
iremos falar das cores frias e quentes. 
 
ATIVIDADE 1: Leia o texto abaixo 
 
CORES FRIAS: 
 
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. 
 

 
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. 
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CORES NEUTRAS: 
 
As cores neutras são formadas basicamente pelo preto, branco e 
cinza e ainda, todas as possíveis tonalidades (claras e escuras) e 
intensidades (fracas e fortes) que formam, donde as mais comuns são 
o bege e o marrom. 
 

  
 
 
 
ATIVIDADE 2:  Observe esta imagem na qual foram utilizadas cores 
quentes, frias e neutras descritas no texto acima. Numa folha 
separada, crie a sua figura e pinte usando as cores que desejar. Essa 
atividade deverá ser entregue na escola, quando for solicitada. 
 

 

 
  

REFERÊNCIAS:  
Cores Quentes - Toda Matéria 
https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/ 
Cores Frias - Toda Matéria 
https://www.todamateria.com.br/cores-frias/ 
Cores Neutras - Toda Matéria 
https://www.todamateria.com.br/cores-neutras/ 
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DISCIPLINA: MATEMÁTICA       PROFESSORA: PAULA 
  
TEMA: Problemas do cotidiano. 
 

CONTEÚDO:  adição e subtração, multiplicação e divisão. 

  
OBJETIVO: 

• Exercitar a resolução de problemas e resolver os exercícios de fixação; 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Com as atividades abaixo, vamos exercitar a 

resolução de problemas e das operações matemáticas. 

ATIVIDADE 1-Copie e responda em uma folha separada para ser entregue na 

escola quando for solicitada. 

1) Mauricio comprou material escolar gastando 177 reais, pagou com quatro 

notas de cinquenta reais. Quanto Mauricio recebeu de troco? 

2) Em uma estufa foram agrupadas 1678 espécies de orquídeas, sendo 889 

amarelas e as outras brancas. Quantas são as brancas? 

3) Caio comprou 25 caixas de refrigerantes com 24 latinhas em cada uma 

delas. Qual o total de latinhas de refrigerante Caio comprou? 

4) Estou devendo 50 reais para meu irmão e o triplo dessa quantia para meu 

primo. Qual o total da minha dívida? 

5) Para comprar uma televisão Joana parcelou o valor total de 1200 reais em 

quatro vezes. Quanto Joana pagará em cada parcela? 

6) Mirella tinha 350 reais, recebeu como pagamento 1045 reais. Com quanto 

Mirela ficou no total? 

ATIVIDADE 2- ARME E EFETUE EM SEU CADERNO:  

a) 658x25= b) 655:5= c)489 – 399= d)3599 +2698= 

  e) 326x49=   f) 9568:2=  g) 658-499= h)9875+2589= 
 

 

Gabarito:  1)23       2) 789     3) 600      4) 200      5) 300     6) 1395 

a) 16.450     b) 131    c) 90    d) 6297     e)15.974      f)4.784      

g)159     h) 12.464 

 

fonte de pesquisa: https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-matematica-no-

ensino-eja.ht 
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DISCIPLINA:  CIÊNCIAS               PROFESSORA: PATRÍCIA 
                         

TEMA: O sol e a pele 
 

CONTEÚDO:  Revisão de conteúdos trabalhados. 

 

OBJETIVOS: 

• Revisar conteúdos estudados até o momento e sanar dúvidas; 

• Verificar através da atividade a fixação dos conteúdos já estudados até o 

momento; 

• Identificar ações na pele associadas à exposição solar equilibrada 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Essa semana continuaremos a revisão dos conteúdos já estudados 

como forma de fixar e exercitar os temas aprendidos. 

ATIVIDADE 1: LEIA O TEXTO ABAIXO: 
 
O SOL E A PELE  
 

QUE DELÍCIA É TOMAR UM BANHO DE SOL NÃO É MESMO? 
MODERADAMENTE A EXPOSIÇÃO AO SOL PERMITE QUE TENHAMOS 
SAÚDE E DE QUEBRA, AINDA SAÍMOS COM UM BRONZEADO. 

ASSIM COMO OS RAIOS SOLARES AGEM NOS OBJETOS E NOS 
MATERIAIS, PODEMOS OBSERVAR E SENTIR OS EFEITOS DE SEUS RAIOS 
NAS SUPERFÍCIES DE NOSSO CORPO COMO: PELE, COURO CABELUDO E 
OLHOS. NAS SUPERFÍCIES COBERTAS POR PELOS, A AÇÃO DO SOL PODE 
SER MINIMIZADA PORQUE O PELO FUNCIONA COMO UMA BARREIRA. NA 
PELE OS RAIOS SOLARES AJUDAM NA ABSORÇÃO DE NUTRIENTES, 
PORÉM, EM EXCESSO, PODEM CAUSAR QUEIMADURAS E LESÕES, TANTO 
NOS OLHOS COMO NA PELE E NO COURO CABELUDO. 

O SOL NÃO TRANSMITE NENHUMA VITAMINA AOS HUMANOS, MAS 
AJUDA NA PRODUÇÃO DE VITAMINA D, QUE É MUITO IMPORTANTE PARA 
OS OSSOS, AJUDA NA PRODUÇÃO DE HORMÔNIOS E NO 
FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS. EM CASOS GRAVES, A FALTA DE 
VITAMINA D, IMPEDE O DESENVOLVIMENTO DOS OSSOS E PODE DEIXÁ-
LOS FRÁGEIS E FRACOS. 

POR FALAR EM BRONZEADO, NA PELE TEMOS A MELANINA, UMA 
PROTEÍNA QUE PROTEGE CONTRA OS EFEITOS DO EXCESSO DE SOL. ELA 
TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELA COR DA PELE. MAS, NÃO SE ENGANE, O 
EXCESSO DOS RAIOS SOLARES PODE CAUSAR DANOS AO ORGANISMO, 
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TANTO EM INDIVÍDUOS DE PELE ESCURA COMO EM INDIVÍDUOS DE PELE 
CLARA.  
 

 

ATIVIDADE 2: COPIE AS PERGUNTAS E RESPONDA EM UMA 
FOLHA SEPARADA E GUARDE-A PARA SER ENTREGUE 
QUANDO SOLICITADA: 

1 - Quais os efeitos dos raios solares nas superfícies da pele coberta 
com pelos?  

2 - O Sol esquenta? 

3 - O Sol ilumina? 

4 - O sol transmite vitamina aos humanos? 

 

Referencias: 

http://chc.org.br/acervo/vitamina-solar/   

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2190/a-pele-e-o-sol# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chc.org.br/acervo/vitamina-solar/
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2190/a-pele-e-o-sol
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA            PROFESSORA: PATRÍCIA 

 

TEMA:  Ciclo da água 
 

CONTEÚDO:  Revisão de atividades trabalhadas, como forma de 

fixação. 

 

OBJETIVOS: 

• Revisar conteúdos estudados até o momento e sanar dúvidas; 

• Verificar através da atividade a fixação dos conteúdos já 

estudados até o momento; 
 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Essa semana continuaremos a revisão dos conteúdos já estudados 

como forma de fixar e exercitar os temas aprendidos. 

 

ATIVIDADE 1: Leia o texto: 

 
 Resumo do ciclo da água 

 
O ciclo da água é um ciclo biogeoquímico que garante que a água 
circule pelo meio físico e pelos seres vivos. Esse processo depende 
da luz solar, que garante que a água evapore, dando início ao ciclo. O 
vapor de água sobe para camadas mais altas da atmosfera e 
condensa-se, formando nuvens, que são pequenas gotículas de água 
no estado líquido. Quando essas nuvens ficam carregadas, ocorre a 
precipitação (chuva), que pode ocorrer na forma líquida ou nas 
formas de granizo e neve. A água da chuva, então, retorna para a 
Terra, podendo seguir diferentes caminhos, como voltar para lagos e 
rios ou infiltrar-se no solo. 
 
 



11 

 

 

 

ATIVIDADE 2:Leia novamente o texto e numa folha separada, para 
ser entregue quando solicitada, copie as frases abaixo e preencha os 
espaços. 

 

1 - O vapor de ____________ sobe para camadas mais altas da 

atmosfera e condensa-se, formando ______________, que são 

pequenas gotículas de água no estado líquido.  

 

2 - Quando essas ___________ ficam carregadas, ocorre a 

precipitação (chuva), que pode ocorrer na forma _______________ ou 

nas formas de granizo e neve.  

 

Referências: 

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Ciclo da água"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ciclo-agua.htm. Acesso em 16 de julho de 

2020. 
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DISCIPLINA:PORTUGUÊS                PROFESSORA: TAÍS 

 

TEMA: Conto e gramática. 

CONTEÚDO: Leitura, interpretação de texto, escrita e revisão 

gramatical sobre encontros consonantais. 

OBJETIVOS:  

• Relacionar à própria vida a temática social presente no texto; 

• Desenvolver o aprimoramento da leitura, interpretação de texto e 

escrita;  

•  Relembrar a grafia dos encontros consonantais; 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Desenvolver a leitura do texto com 

atenção e responder as questões: 

ATIVIDADE 1: Leia com atenção o texto. 

O QUE É RIQUEZA E POBREZA 

Um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior 

com o firme propósito de mostrar quanto as pessoas podem ser 

pobres. 

Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito 

pobre. 

Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho:  

"- Como foi a viagem?"  
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"- Muito boa, Papai!" 

"- Você viu como as pessoas podem ser pobres?" 

"- Sim." Respondeu o menino.  

"- E o que você aprendeu?", o pai perguntou. 

O filho respondeu: 

"- Eu vi que nós temos um cachorro em casa, e eles têm quatro. 

Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim;  

Eles têm um riacho que não tem fim.  

Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz,  

Eles têm um céu imenso com as estrelas e a lua. 

Nosso quintal vai até o portão de entrada, eles têm uma floresta 

inteira. ” 

O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai 

ficou estupefato pelo que o filho acrescentou:  

"- Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres...".  

Disponível em: <http://www.reflexaodevida.com.br/> 

ATIVIDADE 2: Em uma folha separada, para ser entregue quando 

solicitada. Copie e responda as questões: 

1. Perceba que o texto se constrói por meio da oposição de 

pensamentos, no que se refere à definição de riqueza e pobreza. 

Descreva a sua compreensão sobre o texto. 
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2. Na concepção do pai quem era rico?  

3. Na concepção do filho quem era rico? Porque a concepção do 

filho foi diferente do pai? 

4. Na sua concepção quem era rico? O que você pensa sobre “ ser 

rico”? 

 

ATIVIDADE 3: Gramática 

 

 

 

 

 

 

 

USE SEU CADERNO PARA A REALIZAÇÃO DESSAS 

ATIVIDADES. 

1)  SEPARE AS SÍLABAS DAS PALAVRAS ABAIXO E PINTE OS 

ENCONTROS CONSONANTAIS: 

EXEMPLO: PROMOÇÃO: PRO – MO- ÇÃO 

A)   PRIMO: 

B)   RITMADO: 

C)   GRANDES: 

D)   CREMOSO: 

E)   MALIGNA: 

Relembrando  

ENCONTRO CONSONANTAL 

O agrupamento de duas ou mais consoantes, sem 

uma vogal intermediária, é o que chamamos de encontro consonantal. 

Na Língua Portuguesa, temos 19 consoantes: / B /, / C /, / D /, / F /, / G /, / 

J /, / K /, / L /, / M /, / N /, / P /, / Q /, / R /, / S /, / T /, / V /, / W /, / X /, / Z /. 

Exemplo de palavras com encontros consonantal: Atlas, broche, 

prato, treino, prova, pneumonia. 
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F)   GRAVAÇÃO: 

G)   ADMIRAÇÃO: 

H)   OBTER: 

2) ESCOLHA 5 PALAVRAS E FORME FRASES. 

3) COMPLETE AS PALAVRAS COM OS ENCONTROS CONSONANTAIS 

ABAIXO. ATENÇÃO VOCÊ DEVERÁ REPETI-LOS: 

EXEMPLO: __AVO =CRAVO 

TR- CR – BR – PR – FR – GR – DR 

___AÇO      PA___E       ___EME       ___IANÇA      ___AVO 

___NDE       ___ADE      ___AGÃO       ___ALDA      ___ATOR 

 ___IGA   ____IGADEIRO     ___OPOSTA       ___AVE            

4) EM SEU CADERNO, FAÇA UMA LISTA DE PALAVRAS COM 

ENCONTROS CONSONANTAIS QUE VOCÊ CONHEÇA. 

GABARITO 

    SEPARE AS SÍLABAS DAS PALAVRAS ABAIXO E PINTE OS 

ENCONTROS CONSONANTAIS: 

A)   PRIMO: PRI-MO 

B)   RITMADO: RIT-MA-DO 

C)   GRANDES: GRAN-DES 

D)   CREMOSO: CRE-MO-SO 



16 

 

E)   MALIGNA: MA-LIG-NA 

F)   GRAVAÇÃO: GRA-VA-ÇÃO 

G)   ADMIRAÇÃO: AD-MI-RA-ÇÃO 

H)   OBTER: OB-TER 

2) ESCOLHA 5 PALAVRAS E FORME FRASES. 

RESPOSTA PESSOAL 

3) COMPLETE AS PALAVRAS COM OS ENCONTROS CONSONANTAIS 

ABAIXO. ATENÇÃO VOCÊ DEVERÁ REPETI-LOS: 

TR- CR – BR – PR – FR – GR – DR 

TRAÇO           PADRE          CREME             CRIANÇA       CRAVO  

GRANDE           GRADE        DRAGÃO        FRALDA        TRATOR   

BRIGA       BRIGADEIDO      PROPOSTA      TRAVE            

4) FAÇA UMA LISTA DE PALAVRAS COM ENCONTROS 

CONSONANTAIS QUE VOCÊ CONHEÇA. 

RESPOSTA PESSOAL 

Referência: 

ACESSABER. ATIVIDADE DE PORTUGUÊS: ENCONTROS VOCÁLICOS E CONSONANTAIS – 

4º OU 5º – COM RESPOSTAS. In: ATIVIDADE DE PORTUGUÊS: ENCONTROS VOCÁLICOS E 

CONSONANTAIS – 4º OU 5º – COM RESPOSTAS. Acesso em: 15 jul. 2020. 

LAGE FONSECA, DENYSE. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: O QUE É RIQUEZA E POBREZA – 

9º ANO. In: INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: O QUE É RIQUEZA E POBREZA – 9º ANO. /, 19 set. 

2019. Disponível em: https://acessaber.com.br/author/denyse/. Acesso em: 16 jul. 2020. 
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 DISCIPLINA: HISTÓRIA                             PROFESSOR: LEANDRO 

TEMA: Cultura e Identidade  

CONTEÚDO: Atividade de reflexão e escrita de nossa História. 

OBJETIVOS: Retomar os temas estudados; refletir sobre a força e a 

importância de nossa História. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  produção de um texto contando a 

nossas memórias da escola.  

 

Olá pessoal,  

A escola é um dos espaços sociais pelo qual quase todas as pessoas 

passam ou, ao menos, deveriam ter esse direito garantido.  

Para pensar um pouco sobre a escola vamos ler hoje alguns trechos 

do texto “Caminho Suave” do escritor Sérgio Vaz, no qual ele conta 

um pouco de suas memórias da época da escola.  

Quem quiser ler o texto completo é só clicar nesse link: 

https://vermelho.org.br/prosa-poesia-arte/sergio-vaz-caminho-suave/  

 

CAMINHO SUAVE 

 

Fazer os saraus nas escolas tem me trazido boas lembranças sobre 

um tempo que não volta mais, por outro lado tem ressuscitado velhos 

fantasmas adormecidos na memória. 

Lembro de um tempo em que estudava na 2ª série primária, e quando 

o professor entrava na sala de aula todos os alunos levantavam em 

sinal de respeito. 

Aliás, éramos obrigados a fazer este tipo de reverência a todos que 

entrassem na nossa classe. 

Nos anos setenta, em plena ditadura brava, todo mundo era 

autoridade, menos as crianças. 

https://vermelho.org.br/prosa-poesia-arte/sergio-vaz-caminho-suave/
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Na segunda e sexta-feira, antes da aula, todos íamos para o pátio 

hastear a bandeira e cantar o hino nacional. 

Não entendíamos muito o porquê de cantar aquela música tão difícil e 

indecifrável, mas seguíamos entoando a canção e sob a batuta dos 

nossos mestres: “... fulguras ó Brasil florão da América...”. 

Caminhávamos, mas sem seguir a canção. 

A Sala dos professores, era uma espécie de quartel-general inimigo. 

Quase ninguém a conhecia por dentro. 

Só uma coisa era certa, é ali que decidiam se íamos passar ou não de 

ano. Repetir o ano não era bem visto pelos nossos pais. Ui! 

Lógico que hoje não é mais assim, e o professor é o grande farol na 

busca de um país melhor, mas como eu disse no começo, são apenas 

fantasmas que espreitam a memória, como tenho medo de escuro 

queria dividir com vocês. 

Esse tempo em que a escola doía em mim como um dia sem 

merenda. 

SERGIO VAZ 

 

ATIVIDADE 1: Escreva um texto no qual você conte algumas 

memórias que guarda da escola que estudou quando criança ou 

mesmo depois de adulto. Faça esse texto em uma folha separada 

para entregá-la quando for solicitado. 


