
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. OLGA BENÁRIO PRESTES 

RUA SÁO GENARO, 149 V. Sta. Cecilia – DIADEMA - TEL: 40553555 

 

Professor(es) : Míriam Susana Alsberg Mattar  Disciplina: Língua Portuguesa:  6 e7 °ano       

Data:  18/5/2020  

Objetivo da Atividade :  CONHECER O CURRÍCULO,PERCEBER A IMPORTÂNCIA DO 

CURRÍCULO PARA O MUNDO DO TRABALHO E CONSTRUIR SEU PRÓPRIO 

CURRÍCULO.  

Contextualização : VEJA  A EXPLICAÇÃO E O MODELO DE UM CURRÍCULO. 

Atividade: 1- LEIA A EXPLICÃÇÃO  SOBRE O CURRÍCULO .  

                  2- LEIA  UM  MODELO DE CURRÍCULO E COMPLETE COM SEUS DADOS.                       

 

1-EXPLICAÇÃO SOBRE CURRÍCULO:  

                                           

                                                 

                                                 CURRÍCULO 

 

O QUE É CURRÍCULO?  

 

 

 

CURRÍCULO É UM DOCUMENTO                     QUE CONTÉM (TEM) OS DADOS 

 

 

 PESSOAIS                                        ESCOLARES                 

 

 

  E    PROFISSIONAIS /TRABALHO                                                   DE    UMA     PESSOA  

 



CANDIDATA       A UM EMPREGO                        OU OUTRA FORMA DE  

 

 

SELEÇÃO( ESCOLHA). 

 

PARA QUE      É      USADO      O CURRÍCULO? 

 

 

 

O CURRÍCULO É USADO PARA A PESSOA            CONSEGUIR         UM         EMPREGO. 

 

  

2-VEJA                 O        MODELO DE UM CURÍCULO E COMPLETE COM SEUS DADOS:  

 

 

 
CURRÍCULO 

 
  NOME:______________________________________________ 
                     
  NACIONALIDADE:____________________________________ 
                     
 
                 
                     
   ESTADO CIVIL:(EX: SOLTEIRO/ CASADO)  ___________________FILHOS:____________ 
                     
 
 
 
                     



 DATA DE NASCIMENTO:_______________________ 
                        
                   
                
 
ENDEREÇO:_________________________________________ 
                       
 
                  
BAIRRO:__________________________ CEP:  ___________ 
 
                                                                           
                  
                                 
              
 CIDADE:______________________    ESTADO:_________________ 
                      
 
                 
            
  TELEFONE RES:______________________CEL:___________________ 
              
 
        
             
   E-MAIL:_____________________________________________________ 
 
            
 
             
   DEFICIÊNCIA:__________ 
 
                   
              
 
OBJETIVO:       ( QUAL  CARGO/TRABALHO QUER ?)______________ 
 
 
             
 
 FORMAÇÃO (ESCOLARIDADE/ANO):_______________________________ 

            
 
 ESCOLA:(NOME DA ESCOLA):___________________________________________________ 



 LOCAL:___________________________________________________ 
 
             
            
 EXPERIÊNCIA    PROFISSIONAL: 
                                                     
                 
          
 
  EMPRESA( NOME DA EMPRESA):_____________________________ 
             
         
                
        
 PERÍODO(TEMPO DE TRABALHO):______________________________________ 
                    
  
 
 
ATIVIDADE /CARGO( QUAL TRABALHO FEZ):_______________________________________ 
 
  
CURSOS: 

 
      
CURSO(NOME DO CURSO):_____________________________________________ 
 
 LOCAL:_____________________________________________ 
 
 CONCLUSÃO( DATA DE CONCLUSÃO/TÉRMINO):___________________________________ 

 
 OUTROS CURSOS:_______________________________________ 

 
  IDIOMAS    ( EX:INGLÊS):_____________________________________________ 
 
 
 
                                            
                                                                         
                                   ________________,_____DE_________________DE________ 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. OLGA BENÁRIO PRESTES 
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Professor(es) : Miriam Susana Alsberg Mattar   Disciplina: INGLÊS      Data:   20/05/2020 

Objetivo da Atividade: REVISAR  OS MESES DO ANO, OBSERVANDO A TABELA EM 
LIBRAS, PORTUGUÊS E INGLÊS.  

Contextualização: VEJA A TABELA DOS MESES DO ANO: EM LIBRAS, PORTUGUÊS E 
INGLÊS.  

Atividade: 1- VEJA  A TABELA DOS MESES DO ANO EM LIBRAS, PORTUGUÊS E INGLÊS 
E TREINE OS MESES FAZENDO A DATILOLOGIA. 
                  2- FAÇA (X) NA TRADUÇÃO DO PORTUGUÊS PARA O NGLÊS. 
                  3- ESCREVA EM INGLÊS O MÊS DE SEU ANIVERSÁRIO.                                                    

 
1- VEJA A TABELA: MESES DO ANO: 

 
 

2- FAÇA (x) NA TRADUÇÃO DO PORTUGUÊS PARA O INGLÊS: 
 
A- JANEIRO                                                 
 
(    ) SEPTEMBER 
(    ) MARCH 
(    ) JANUARY 
 



 
 

 
B- NOVEMBRO 
 
(    ) APRIL 
(    ) NOVEMBER 
(    ) JUNE 
 
C- MARÇO 
 
(    ) MARCH 
(    ) DECEMBER 
(    ) MAY 
 
D- OUTUBRO 
 
(    ) AUGUST 
(    ) OCTOBER 
(    ) FEBRUARY 
 
E- MAIO 
 
(    ) JULY 
(    ) SEPTEMBER 
(    ) MAY 
 
F- FEVEREIRO 

 
     (    ) FEBRUARY 
     (    ) OCTOBER 
     (    ) JANUARY 
 

G- DEZEMBRO 
 
(    ) APRIL 
(    ) DECEMBER 
(    ) MARCH 
 
H- JULHO 
 
(    ) AUGUST 
(    ) JUNE 
(    ) JULY 
 
I- ABRIL 
 
(    ) APRIL 
(    ) JANUARY 
(    ) SEPTEMBER 
 
 

 



 
 
J- AGÔSTO 
 
(    ) MAY 
(    ) FEBRUARY 
(    ) AUGUST 
 
K- JUNHO 
 
(    ) JULY 
(    ) JUNE 
(    ) SEPTEMBER 
 
L- SETEMBRO 
 
(    ) DECEMBER 
(    ) SEPTEMBER 
(    ) NOVEMBER 
 
3- ESCREVA EM INGLÊS O MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO:_____________________ 
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Professor: Adriana M. O. Dias        Disciplina: Ciências   / 6ªA/6ºB/7ºA      Data: maio 2020 
 

Objetivo da Atividade: Revisão da aula sobre alimentação saudável. É importante também 
retomar os conteúdos que você estudou há mais tempo, um mês, um ano…quanto mais você 
revisar determinado assunto e entrar em contato com ele, mais fundo ele vai ir na sua 
memória e maior duração ele terá. 
Parear as imagens corretas com os sinais em libras. Ver o vídeo da professora no WhatsApp, 
explicando sobre essa aula. 

Contextualização: As imagens mostram os alimentos naturais e alimentos processamentos. 

AS DIFERENÇAS ENTRE ALIMENTOS IN NATURA, PROCESSADOS E 

ULTRAPROCESSADOS 

 

In Natura – Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais 

(como folhas e frutos ou ovos e leite) e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido 

qualquer alteração após deixarem a natureza. 

 

Minimamente processados – Alimentos minimamente processados são alimentos in natura 

que, antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações mínimas. Exemplos incluem 

grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos 

lavados ou congelados e leite pasteurizado. Por definição, cortes de carne resfriados 

entram nessa categoria. Ainda são minimamente processados produtos extraídos de 

alimentos in natura ou diretamente da natureza e usados pelas pessoas para temperar e 

cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Exemplos desses produtos são: óleos, 

gorduras, açúcar e sal; 

           



Processados – Os considerados processados são produtos fabricados essencialmente com a 

adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado, como legumes 

em conserva, frutas em calda, queijos e pães; 

 

Ultraprocessados – Essa categoria corresponde a produtos cuja fabricação envolve diversas 

etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso 

exclusivamente industrial. Exemplos incluem refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos 

de pacote e macarrão instantâneo. Enlatados, embutidos, frituras também estão nessa 

categoria. 

 

Algumas características e dicas básicas sobre os ultraprocessados: 

Alto poder calórico, mas com uma energia vazia – No processamento, perdem os 

nutrientes e mantém as calorias. É um excesso de caloria que não nutre. O exemplo máximo 

disso é o refrigerante; 

Hiperpalatabilidade – Ou seja, um sabor artificial exagerado, que exacerba os sentidos e cria 

um padrão de gosto no organismo. Uma criança acostumada a tomar refrigerante muitas 

vezes não consegue tomar nem água. O mesmo acontece com sucos; 

Alimentos altamente disponíveis para consumo – Toda essa facilidade se reflete no 

supermercado, com tantas opções nas prateleiras. Nunca na história humana foi tão fácil 

consumir alimentos prontos. É só pensar: quantas embalagens você compra que é só abrir e 

comer o que vem dentro; 

Excesso de sal, açúcar, gorduras e substâncias químicas como conservantes, 

estabilizantes, flavorizantes e corantes. Por isso é tão importante ler os rótulos. 

Os alimentos processados e ultraprocessados devem ser evitados, principalmente na 

infância, para que não se tornem hábitos e, sim, algo, no máximo, esporádico. O melhor a 



fazer é frequentar mais as feiras abertas do que os supermercados, elas oferecem um número 

maior de produtos frescos e mais saudáveis. 

                     

    

 

           

VÍDEO EM LIBRAS NO YOUTUBE: VER   

https://www.youtube.com/watch?v=iKG7V1ROCrs   Alimentação saudável 

https://www.youtube.com/watch?v=4487VycN9sE  OMS: alimentação segura 

  Vídeo da Prof.ª Adriana  no WhatsApp.  

ATIVIDADE (LIGUE A IMAGEM COM OS SINAIS CORRETOS) 



                                

                        

                                       
 
Referência Bibliográfica: https://www.consumidormoderno.com.br/2017/03/21/diferencas-
alimentos-natura-processados-ultraprocessados/ 
 

 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Professor: Adriana M. O. Dias     Disciplina: Geografia   / 6ºA/6ºB/7ºA      Data: maio 2020 
 

Objetivo da Atividade: Ler o texto, copiar no caderno, ver o vídeo no Youtube que mostra as 
imagens de vários tipos de relevos. É importante também retomar os conteúdos que você 
estudou há mais tempo, um mês, um ano…quanto mais você revisar determinado assunto e 
entrar em contato com ele, mais fundo ele vai ir na sua memória e maior duração ele terá. 
Completar os nomes de cada parte do relevo e ver o vídeo da professora no WhatsApp, 
explicando sobre essa aula. 
 

Contextualização: Revisão da aula sobre o relevo brasileiro. 
 

Atividade: O relevo brasileiro 

Tipos de relevo 

Os tipos de relevo são os aspectos da superfície do globo terrestre. A constituição das 

diferentes formas de relevo se deve à ação dos agentes internos ou endógenos - que 

acentuam o relevo - e também dos agentes externos ou exógenos - que atenuam e esculpem 

o relevo. O relevo pode apresentar diversas formas. As principais são: cadeias de montanhas, 

serras, planaltos, planícies e depressões. 

Montanhas 

São elevações do terreno, geralmente formadas por agrupamentos de morros. Em sua 
maioria, são formadas por agentes internos. Entretanto, existem montanhas que, por serem 
muito antigas, não estão mais em processos de construção, e sim de erosão. Podem 
apresentar consideráveis altitudes, relevo acidentado e a formação de vales. Estão ligadas a 
planaltos que sofreram falhamentos. 

Serra 

São relevos alongados com topos irregulares, às vezes isolados. São alinhamentos de 
montanhas antigas que sofrem um processo acentuado de erosão, e que mais tarde sofrem 
um processo de falhamentos. 

Planalto 

Superfícies elevadas, com ondulações suaves, destacando-se em relação às áreas limítrofes. 
São normalmente delimitados por escarpas. A principal característica de um planalto é que o 
processo de erosão supera o de sedimentação. Os planaltos típicos são de estrutura 
sedimentar, podendo ser formados também pela elevação de blocos magmáticos. 

Planícies 

Superfícies planas, de baixas altitudes, sendo que a principal característica é justamente a 
contrária dos planaltos: o processo de sedimentação supera o de erosão. Podem ser 



caracterizadas de acordo com o agente responsável por sua formação: planície costeira ou 
marinha, fluvial, lacustre e glacial. 

Depressões 

São áreas rebaixadas em relação aos relevos circundantes. Sua origem pode estar ligada a 
processos de erosão ou de afundamentos provocados por falhamentos. 

 

VÍDEO EM LIBRAS NO YOUTUBE: VER   

https://www.youtube.com/watch?v=rt3QHQlV42E   Resumão dos relevos c/ legendas 

https://www.youtube.com/watch?v=hkmQ36YyyPU      
 
As formas de relevo continental: planícies, planaltos, montanhas e depressões 
 

  Vídeo da Prof.ª Adriana  no WhatsApp 

 



ATIVIDADE (COMPLETE OS NOMES QUE FALTAM) 

 

 

                                       

Referência Bibliográfica: https://descomplica.com.br/artigo/bacias-sedimentares-e-mais-um-
resumo-para-ficar-por-dentro-do-que-e-o-relevo/4DB/  
 

 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Professor: Adriana M. O. Dias      Disciplina: História    6ºA/6ºB/7ºA       Data: maio 2020 
 

Objetivo da Atividade: Ler o texto, copiar no caderno, ver o vídeo no Youtube que explica em 

libras sobre a colonização do Brasil. É importante retomar os conteúdos que você estudou há 

mais tempo, um mês, um ano…quanto mais você revisar determinado assunto e entrar em 

contato com ele, mais fundo ele vai ir na sua memória e maior duração ele terá. 

Completar a atividade e ver o vídeo da professora no WhatsApp, explicando sobre essa aula. 

 

Contextualização: Revisão da aula sobre a colonização do Brasil. 
 

A colonização do Brasil (1530 – 1822). 
 

Brasil Colônia: o começo  
 
De acordo com a história do Brasil, o marco inicial do Brasil Colônia foi o momento em que D. 

João III encaminhou Martim Afonso de Souza, em 1530, para realizar uma expedição 

colonizadora no litoral brasileiro. A finalidade foi estabelecer vilas e dividir lotes de terras para 

os donatários (pessoa que administrava terras que recebiam) explorarem metais preciosos e 

cultivassem a cana-de-açúcar.  

O trabalho de expedição de Martim Afonso de Souza estendeu-se do litoral de Pernambuco até 

o rio da Prata. Ele fundou no litoral paulista a primeira vila do Brasil, em 1532, denominada 

de Vila de São Vicente.  

 
 
Período Pré-Colonial 

Logo após a chegada dos portugueses à sua nova colônia, a primeira atividade econômica 

girava em torno da exploração do pau-brasil, existente em grande quantidade na costa 



brasileira, principalmente no nordeste do País. Esse período ficou conhecido como Ciclo do 

Pau-Brasil. 

 

A economia açucareira 

            
Escravos eram utilizados para o trabalho pesado nos engenhos. Pintura de Jean Baptiste Debret. 

Ciclo do Ouro 

       

VÍDEO EM LIBRAS NO YOUTUBE: VER   

https://www.youtube.com/watch?v=UqMCI4HJg6k&t=18s  Descobrimento do Brasil em Libras 



  Vídeo da Prof.ª Adriana  no WhatsApp 

 

Atividade (Ligue a imagem com o sinal correto) 

                                 

                                                          

                                                                     

 
 

 
Referência Bibliográfica: https://www.infoescola.com/historia/economia-acucareira/ 
 
https://beduka.com/blog/materias/historia/mineracao-no-brasil-colonial/ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Objetivo: Utilizar as cores para construção de desenho com Abstracionismo 

Geométrico. 

 

CORES  PRIMÁRIAS      E   SECUNDÁRIAS 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.E OLGA BENÁRIO PRESTES 

RUA SÁO GENARO, 149 V. Sta. Cecilia – DIADEMA - TEL: 40553555 

 

 

 



 

 
Fonte: http://mundovirtualmv.blogspot.com/2011/09/desenho-abstrato.html 

 

Fonte: https://galeria.colorir.com/desenhos-dos-utentes/desenho-abstrato-pintado-por--1444284.html 
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Professor(es) : Joelmir Tonieti Pedro       Disciplina: Ed. Física               Data:    

Objetivo da Atividade :  

Entreter e proporcionar melhor qualidade de vida  

Contextualização : 
Em quarentena os alunos podem recorrer a atividades físicas recreativas para melhor 
enfrentar o confinamento  

 

Atividade: 
1- Alongamento : lembrar de alongar os dois lados do corpo  

2- Convide sua família para fazer também 
3- Flexões: 10 flexões descanse por 20 segundos (total de 30) 
4- Abdominais: 10 abdominais descanse por 20 segundos (total de 30 de cada tipo)  

5- No final alongue novamente para evitar dores musculares 
6- Lembre-se de respeitar seus limites 

7- Realize esta atividade 2 vezes por semana – Exemplo nas terças e quintas feiras 
8- Bom treino 
  

 

 
ALONGAMENTO 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

FLEXÕES 

 
 

 
ABDOMINAIS 
 

 
 
 

 
 

 


