
 

CONFORME PORTARIA N°01 DE 19/03/2020 E CIRCULAR GAB SE N°023/20 (ORIENTAÇÕES TELETRABALHO) 

2º SEMESTRE DE 2020 - CADERNO DE ATIVIDADE Nº 01 

7ª SÉRIE 
 

CARTA AOS ALUNOS: 

  
Início de Semestre, 

   

Como iniciar um novo Semestre se estamos com a sensação de que o outro não terminou? 

Iniciamos um semestre letivo em fevereiro de 2020, cheios de expectativas, inseguranças 

para os que estavam voltando a estudar, planos, e tudo parecia normal.        

O que é normal? É pisar por terrenos conhecidos? É ter uma ideia do que nos aguarda? 

Se for, parecia normal, mas já havia sopros de incertezas vindos da Ásia, da Europa, 

entretanto, tão irreal para nossos olhos que jamais achávamos que viveríamos algo similar. 

De repente... 

O vento soprou aqui. 

Não tínhamos noção do tamanho da tempestade, nos abrigamos como pudemos e, entre 

medo e incredulidade, dificuldades e dores, perdas e perdas, nos agarramos a esperança... 

Vai passar... 

Vai passar... 

Demorando... 

Vai passar... 

Vai passar... 

Demorando... 

Doendo... 

Vai passar... 

Pensávamos que encerraríamos o semestre como começamos: na sala, atrasados pelo 

ônibus, faltando pelo trabalho, brigando pra vencer os obstáculos da aprendizagem, rindo da piada 

do colega, dividindo a mesa e os momentos. 

Não foi assim... 

Enfrentamos a distância mediada por aparelhos, nos sentimos sós, achamos que não 

daríamos conta, pensamos em desistir, mas aos poucos fomos percebendo que não estávamos 



sós, que podíamos, que conseguíamos, que apesar de frágil diante da solidez da presença diária, 

havia uma presença. 

Presença que se materializava em um texto, uma imagem, um cálculo, uma mensagem... 

Concluímos este semestre inconclusivo. 

Falta... 

Falta tanto... 

Falta em casa e na escola... 

Falta no trabalho e na rua... 

Falta... 

A falta que não pode ser preenchida pode ser manipulada. 

Há tanta presença nesta ausência. Há a presença do professor, do aluno, do coordenador, 

do diretor, do amigo, do vizinho, daquele que empresta a internet, daquele que explica por 

mensagem, daquele que imprime, daquele que dorme fazendo a lição antes de voltar pro corre 

diário. Daquele que desanima e que se anima. 

Mais um semestre se inicia... 

- Presente. 

Estamos aqui. 

Um aqui que é lá, acolá, aí e em tantos lugares... 

Será que existe uma maneira diferente de iniciar? Sim, há mil maneiras, mil possibilidades e 

nenhuma possibilidade. Vivemos o impossível. 

Vem logo à mente a ideia de tornar a fazer o que já vem sendo feito há tempos... Todos 

queremos... 

Vamos começar o semestre letivo atraídos pela curiosidade que nos mobiliza em direção ao 

novo? 

É possível encontrar uma maneira de buscar o que ainda não foi experimentado, sem 

repudiar aquilo que já foi vivido? 

Retomar trajetórias, reavaliá-las, reconhecer o que obteve sucesso, são estímulos para 

definir aonde se quer chegar? 

Como renovar? O que deve ser mantido? Os resultados alcançados são satisfatórios? 

Estamos certos de que fizemos nosso melhor e se a colheita não foi abundante, ainda foi colheita. 

Sabemos o que nos espera, sabemos o poder de adaptação que temos que mobilizar, 

sabemos que há incertezas, sabemos que pouco sabemos, sabemos que ... 

Quanto saberes e não saberes... 

Começaremos como terminamos, a distância, mas sem distância. Separados, mas juntos. 

Será assim o semestre todo? 

Sabemos e não sabemos. 

- Presente! 

Prof.ª Elaine Sudré 



  

ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS 

 

“A disciplina para o estudo é uma conquista obtida por meio de um longo treino e quando 

bem incorporada, a pessoa tem mais facilidade para sistematizar também outras áreas da sua 

vida.”  Dr. Içami Tiba 

 

Estudar exige mais do que paciência e força de vontade. Estudar também requer muita 

disciplina e o domínio de algumas técnicas – às vezes simples - para que o aprendizado seja feito 

com a máxima eficiência e o mínimo de tempo. Separamos algumas dicas para ajudá-lo: 

✓ Fixe um horário diário de estudo e monte um plano de estudo, prevendo o que vai estudar 

durante a semana; 

✓ Descubra qual técnica de estudo funciona para você: falar em voz alta, fazer resumos, 

montar esquemas; assistir vídeos/filmes; 

✓ Tenha em casa o seu espaço de estudo; 

✓ Antes de começar o estudo, verifique se tem à mão tudo que irá precisar. Mas, deixe na 

mesa somente o necessário; 

✓ Não deixe acumular tarefas escolares, mantenha-as sempre em dia; 

✓ Comece a estudar pelo mais fácil, em caso de dúvida contate o professor no grupo de 

whatsapp da turma; 

✓ Refaça alguns exercícios e calmamente procure entendê-los; 

✓ Revise o material periodicamente. Tenha o hábito de refazer os exercícios que errou nas 

provas ou lições diárias e entenda por que errou; 

✓ Não deixe de entregar nenhuma atividade solicitada pelo (a) professor (a); 

✓ No começo das atividades colocar sempre: nome completo, série, matéria, nome do(a) 

professor (a), inclusive nas atividades enviadas no grupo de whatsapp; 

✓ Tome como desafio as disciplinas que você encontra mais dificuldade e estude-as; 

✓ Procure outras referências sobre o assunto que está apresentado para ampliar seus 

conhecimentos, como livros, revistas e filmes; 



✓ Procure utilizar o que você aprendeu. Dê utilidade ao que estuda; 

✓ Não deixe de participar da aula e de todas as atividades propostas pelo (a) professor (a) e 

pela escola; 

✓ Não deixe que problemas externos à escola atrapalhem seus estudos; 

✓ Acreditamos em seu potencial. 

 

ADAPTADO DE: HTTP://COLEGIOMETODISTA.G12.BR/SAOBERNARDO/PEDAGOGICO/DIALOGO-PAIS-E-ALUNOS/ORIENTACOES-DE-ESTUDO 

 

 

USE O CELULAR COMO ALIADO NOS ESTUDOS 

 

INTERAGINDO NO GRUPO DE WHATSAPP DA TURMA: 

 

1. ENCONTRE O GRUPO DA SUA TURMA E TOQUE 

EM CIMA PARA ABRIR. 

  

  

 

 

 

 

2. PARA ENVIAR UMA MENSAGEM: 

 

A- ESCOLHA PARA QUEM QUER ENVIAR 

TOCANDO NA PALAVRA ADMINS. 

  

  

  

  

 

 

http://colegiometodista.g12.br/saobernardo/pedagogico/dialogo-pais-e-alunos/orientacoes-de-estudo


B- DIGITE A MENSAGEM OU GRAVE O 

ÁUDIO E TOQUE NA SETA PARA ENVIAR 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

3. PARA ENVIAR UMA FOTO: 

  

A- ESCOLHA PARA QUEM QUER ENVIAR 

TOCANDO NA PALAVRA ADMINS. 

B- TOQUE NA IMAGEM DO CLIPE E DEPOIS 

NO ÍCONE GALERIA. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

C- TOQUE NA IMAGEM QUE DESEJA 

ENVIAR  ➔ 

➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔ 

  

 

D- TOQUE NA SETA PARA ENVIAR 

                 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

      

  

 

 

  

4. PARA ENVIAR UM DOCUMENTO: 

  

A- ESCOLHA PARA QUEM QUER ENVIAR. 

B- TOQUE NA PALAVRA “ADMINS” E EM 

SEGUIDA TOQUE NO NOME OU NÚMERO DO 

CONTATO QUE DESEJA ENVIAR 

  

 

 

C- TOQUE NA IMAGEM DO CLIP E DEPOIS NO ÍCONE DOCUMENTO. 

 

 

 



 

D- TOQUE NO NOME DO DOCUMENTO QUE DESEJA 

ENVIAR. ➔ ➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔ 

 

E- TOQUE NA PALAVRA ENVIAR. 

                 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMO ACESSAR AS ATIVIDADES SEMANALMENTE 

 

COMO ACESSAR AS ATIVIDADES PELO COMPUTADOR: 

 

✓ DIGITANDO O SITE:   

HTTP://EDUCACAO.DIADEMA.SP.GOV.BR/EDUCACAO/ATIVIDADES-PEDAGOGICAS 

  

ou 

✓ ABRA O SEU NAVEGADOR DE SEU COMPUTADOR 

 

✓ DIGITE NA BARRA DE PESQUISA: PORTAL DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA E TECLE 

ENTER. 

 

 

 

 

 

✓ CLIQUE EM ACESSO AOS ALUNOS – ATIVIDADES: 

http://educacao.diadema.sp.gov.br/EDUCACAO/ATIVIDADES-PEDAGOGICAS


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ PROCURE NO NOME DA NOSSA ESCOLA: CORA CORALINA  

  

 

  

✓ ESCOLHA A SEMANA QUE VOCÊ DESEJA VER AS ATIVIDADES: 



 

  

✓ CLIQUE NA TURMA QUE VOCÊ PARTICIPA: 

  

 

  

  

  

 



COMO ACESSAR AS ATIVIDADES PELO CELULAR: 

  

• PELO PORTAL DA EDUCAÇÃO NO CELULAR: HTTP://EDUCACAO.DIADEMA.SP.GOV.BR 

 

  

  

  

           

  

  

http://educacao.diadema.sp.gov.br/


    

  

  

 COMO ACESSAR AS ATIVIDADES PELO GRUPO DO WHATSAPP: 

 

  

• Toda semana serão enviadas as atividades no grupo do WHATSAPP.  

• Além disso, recados importantes como retirada do kit de alimentação, matrículas, 

rematrículas, dentre outros recados serão encaminhados através dessa ferramenta. 

• Por isso é importante que você participe do grupo de sua sala abrindo e respondendo às 

mensagens, expondo suas dúvidas e opiniões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 1 – GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
 

QUEM É VOCÊ? 

Neste semestre vamos iniciar os estudos assim, a distância, por meio de atividades que os 

professores prepararam, para vocês realizarem em casa. Sabemos que o processo de ensino 

aprendizado desenvolvido em sala de aula é insubstituível, e na atual pandemia, tentamos superar 

as dificuldades, nos comunicando muitas vezes pela escrita. 
     Assim, este espaço é para nos contar, na forma de uma redação, quem é você, como está 

a sua rotina, o seu acesso aos estudos da escola, e as suas expectativas quanto aos estudos. 

 

1- Sobre você: Escreva seu nome, idade, profissão, e origem familiar. Na grande 

São Paulo, onde vivemos, é formada por 45,5% de imigrantes de outros estados, ou 

seja, quase a metade da população. Temos uma diversidade cultural muito grande na 

região, então conte um pouco sobre as histórias e lugares, suas e/ou da sua 

família; 

2- Relate como está a sua rotina, se está trabalhando, se consegue fazer isolamento 

social; 

3- Como fará seu acesso às atividades da escola? (por whatsapp, facebook, site “portal 

da educação de diadema”, ou presencial na retirada do caderno de atividades junto 

com a cesta básica mensal) 

4- Nos conte quais são as suas expectativas em relação aos estudos, na emeb cora 

coralina, e no futuro, pretende prosseguir em quais cursos? 

5- Escreva o que faltou contar sobre você. 

 

Orientações importantes para a atividade 1: 

✓ Escreva a redação no caderno e poste via whatsapp no grupo da sua turma; 

✓ Não esqueça de identificar a redação colocando seu nome completo e o nome da matéria 

da atividade. 



ATIVIDADE 2 – ARTE 

 

Olá pessoal!  Bem-vindos ao 2° semestre!  

Para iniciarmos o semestre vocês vão fazer uma atividade de apresentação. Através 

de uma ilustração, desenho ou pintura vocês vão se apresentar e dizer o que esperam para 

esse semestre!  

Vejam alguns exemplos:            

                    

Apresentação com ilustração escolhida pela professora Edneia: 

 

Como é bom estar em contato com as pessoas. Trocar ideias, dividir nossas incertezas, 

buscar respostas para nossas dúvidas, compartilhar nossos sonhos. Esta ilustração me faz 

pensar que sou parte de um grupo e que neste grupo sou Edneia, professora de artes e 

espero que possamos novamente estar em contato aprendendo juntos neste semestre!  

  

Apresentação com pintura e desenho escolhidos pela professora Edneia: 

Quem não consegue compreender um olhar? Pelo olhar dizemos muitas coisas e 

transmitimos nossos sentimentos. Nele conseguimos perceber o mundo inteiro, sua complexidade, 

sua voracidade e sua infinitude. Neste olhar que mira o amanhã, cheio de questionamentos e desejos 

de aprender e poder ensinar, sou Edneia professora de artes  e espero que neste semestre possa 

contribuir para vocês aguçar o olhar e fazer com que ele enxergue coisas diferentes, experimente 

sensações novas e desvende os mistérios do dia a dia. 

Agora é sua vez. Escolha uma ilustração, faça um desenho ou pintura, fale um pouquinho 

porque escolheu essa ilustração ou porque fez esse desenho ou pintura e se apresente para 

podermos conhecer a turma. 

 



           PINTURA                                                              DESENHO       

                       

 

Apresentação com fotografia escolhida pela professora Rita: 

Olá queridos alunos! 

Estamos iniciando mais um semestre. Mais um período de grandes desafios que iremos com 

certeza superar. Todos com muito foco mirando sempre no nosso objetivo que é vivenciar um estudo 

de qualidade e fazer o nosso melhor dentro deste panorama adverso que todos nós estamos 

vivendo.  

Todos nós, alunos, professores, funcionários e diretoria fazemos parte de uma grande 

"família" e, portanto, vamos dar "boas vindas" ao semestre com uma apresentação coletiva. Vamos 

nos apresentar uns aos outros, mesmo que já conheçamos uns aos outros. Não tem problema. 

Vamos criar laços afetivos e fortalecer a "corrente" que nos une. Certo? 

                             
                                      BOM SEMESTRE A TODOS NÓS! 🤛🤗😘 



ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA A ATIVIDADE 2: 

✓ Escolha uma ilustração, desenho, pintura ou foto e apresente-se no grupo da sua sala assim 

como as professoras Rita e Edneia fizeram e poste via whatsapp no grupo da sua turma; 

✓ Não esqueça de se identificar colocando seu nome completo e o nome da matéria da 

atividade. 

 

 


