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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/gMFLFELDfQPyQu7b8 
 

Abaixo você irá encontrar o conteúdo do formulário. 

 

EJA II - 2º SEMESTRE - EMEB SANTO DIAS 
Neste formulário você terá informações importantes para seus estudos no 2º semestre.  
 

Escreva seu nome completo: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Assinale em qual série você está matriculado 
 
(   ) 5ª SÉRIE 
(   ) 6ª SÉRIE 
(   ) 7ª SÉRIE 
(   ) 8ª SÉRIE 

 

http://wa.me/5511946397407
https://forms.gle/gMFLFELDfQPyQu7b8
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SEJAM BEM VINDOS!  

Saudações e boas vindas a todos os alunos da EMEB Santo Dias!  

Pan.de.mi.a = um substantivo feminino, polissílabo, possui hiato e dígrafo vocálico. Difícil de entender? Calma! Só são nomes  
diferentes, mas não é difícil, não. Na realidade, o que é difícil mesmo é o significado da palavra pandemia: uma doença 
infecciosa que se espalhou de uma maneira simultânea por vários países do mundo. Mas, embora estejamos em um momento 
delicado, queríamos dizer que ESTAMOS COM VOCÊ, apesar desta fase difícil, para darmos continuidade ao aprendizado e 
aprofundarmos um pouco mais os conhecimentos, pois sabemos que, com sabedoria e precauções necessárias com a higiene 
e respeito às leis de proteção, logo poderemos estar juntos também presencialmente e com toda a equipe da escola. 
Enquanto isso, faremos nossas aulas online, através do Google Forms, com textos e assuntos da atualidade para 
aprimoramos os nossos saberes. Lembrando ainda que, a maioria das questões será feita através de testes alternativos e 
o aluno terá as respostas corretas assim que marcar e enviar as alternativas escolhi das no sistema Google.   
 
Nossa equipe de trabalho e todos os professores da EMEB Santo Dias da Silva deixam aqui um forte e carinhoso abraço 
virtual de boas vindas e um trecho de um bonito poema da querida e saudosa escritora Clarice Lispector:    
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“Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, 
se deve morrer. Inclusive muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o “apesar de” que me deu 
uma angústia que insatisfeita foi a criadora de minha própria vida.”  

 

 

Queridos estudantes da EJA II, 
 

Vocês receberam o caderno “Construindo aprendizagens” - Educação de Jovens e adultos - EJA II, 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. Crie um horário de estudo, uma rotina. 
 
2. Estude somente o que for recomendado no portal, não realize as atividades de uma só vez.  
 
3. No portal poderá ser publicado estudos complementares para melhor entendimento dos temas do caderno “Construindo 
aprendizagens”- Educação de Jovens e adultos - EJA II, 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. 

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. 

https://www.google.com/url?q=http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id%3D318&sa=D&ust=1597113606761000&usg=AFQjCNHvSTZzL6vOp0WZoW-q0MrY5Tzw4w
https://www.google.com/url?q=https://chat.whatsapp.com/COkZmM7ryOoEdsBavPOd68&sa=D&ust=1597113606761000&usg=AFQjCNEDneAxfQjJJRnZjY7hJUiTusaFgQ
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#Se puder fique em casa,  
#Use máscara ao sair, 

#Lave sempre as mãos. 

 
 
 
 
 
 
 


