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Queridos alunos da EJA, abaixo vocês vão encontrar um link de um formulário com orientações 

importantes para seguirmos com as atividades do 2º semestre! Através das respostas dos formulários 

enviados que os professores vão conseguir acompanhar seus estudos, portanto é muito importante 

que respondam, caso tenha qualquer dificuldade podem chamar no WhatsApp                                           

( http://wa.me/5511946397407 ) que vamos tentar auxiliar! 

Acesse o link clicando nele, coloque seu nome completo, sua turma e seja bem-vindo ao 2º semestre! 

 

https://forms.gle/TDMXZpAdP8enCRGQ9 

 
Abaixo você irá encontrar o conteúdo do formulário. 

 

 

Escreva seu nome completo: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Assinale qual é a sua professora 
 
(    ) CLAUDINHA 
(    ) VERÔNICA  
(    )  ROSE 
 
 
 

http://wa.me/5511946397407
https://forms.gle/TDMXZpAdP8enCRGQ9


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

 
 
Queridos estudantes da EJA I, 
 
Esperamos que estejam bem, sabemos que ainda estamos passando por um período difícil e de 
muitas incertezas. Mas temos uma única certeza é de que nesse momento a preservação da 
vida e da saúde de todos nós é a prioridade. Estamos com saudades e sentimos muita falta da 
nossa rotina e de todos vocês. 
 
Vocês receberam o caderno “Construindo aprendizagens” - Educação de Jovens e adultos - EJA 
I - ALFA e POS, as nossas próximas atividades serão referentes a esse caderno.  
É importante acompanhar as publicações no Portal da Educação de Diadema 
http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=318 
 e estar participando do nosso grupo de WhatsApp, caso não esteja clique no link 
https://chat.whatsapp.com/COkZmM7ryOoEdsBavPOd68 
já que, para melhor estudo, terão publicações ampliando os temas deste caderno. Deixamos 
algumas recomendações para esse novo ciclo de estudos. 
 
1. Organize um horário de estudo, crie uma rotina. (Exemplo: todos os dias das 18h00 às 20h00 
horário de realizar as atividades ou uma leitura, organize de acordo com sua disponibilidade de 
tempo, manhã, tarde ou noite). 
 
2. Estude somente o que for recomendado no portal, não realize as atividades de uma só vez. O 
importante não é responder rápido, mas realizando as leituras e atividades com tranquilidade 
para que as aprendizagens aconteçam. 
 
3.No portal serão publicados estudos complementares para melhor entendimento dos temas do 
caderno “Construindo aprendizagens”- Educação de Jovens e adultos - EJA I - ALFA e POS, é 
importante acompanhar a proposta das atividades semanais. 
 
4. Antes de realizar a atividade leiam os textos do portal e os textos indicados nas atividades 
semanais das páginas do caderno aprendizagens. 
 
5. Atenção ao bilhete que será entregue nas datas marcadas para estarem comparecendo à 
escola, pois, terão anotadas as páginas do caderno“ Construindo Aprendizagem” e atividades 
que deverão ser realizadas.  
 
6. Compareça a escola na data marcada, mesmo se não conseguiu realizar as atividades. Se 
não puder comparecer pessoalmente, poderá solicitar a algum familiar ou colega para levar as 
atividades até a escola. 
 
7 . Estaremos organizando um grupo no whatsapp da nossa turma para facilitar a comunicação 
entre professores e alunos. Importante manter atualizado o telefone de contato. 
 
8. Para acessar o Portal da Prefeitura de Diadema é só clicar no link abaixo 
http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=318    
Acessando a EMEB Santo Dias, vocês encontrarão as atividades de todas as semanas. 

 
 
 

http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=318
https://chat.whatsapp.com/COkZmM7ryOoEdsBavPOd68
http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=318
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Agora gostaríamos de saber sobre o desenvolvimento do seu estudo neste primeiro 

semestre de quarentena 
. 

1. Quais foram suas maiores dificuldades em estudar? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Alguma sugestão para esse novo ciclo de estudos? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Atualização de telefone 

_______________________________________________ 

 

Esperamos que esse caderno “Construindo aprendizagens” - Educação de Jovens e adultos - EJA II possa 

auxiliá-los nos estudos neste período de quarentena. 
 

 

#Se puder fique em casa,  
#Use máscara ao sair, 

#Lave sempre as mãos. 
 


