
 
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:  9°ano       

Data:  19/5/2020  

Objetivo da Atividade :  REVISÃR SOBRE CURRÍCULO,PERCEBER A IMPORTÂNCIA DO 

CURRÍCULO PARA O MUNDO DO TRABALHO E CONSTRUIR SEU PRÓPRIO 

CURRÍCULO.  

Contextualização : VOCÊ JÁ VIU NA ESCOLA  AS AULAS SOBRE O CURRÍCULO, VAMOS 

LEMBRAR: 

 

Atividade: 1- LEIA A EXPLICÃÇÃO  SOBRE O CURRÍCULO .  

                  2- VEJA  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 OU OUTRA FORMA DE 

SELEÇÃO( ESCOLHA) 

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

 
CURRÍCULO 

 
                     NOME:______________________________________________ 
                     
                     NACIONALIDADE:____________________________________ 
                     
 
                 
                     
                     ESTADO CIVIL:___________________FILHOS:____________ 
                     
 
 
 
                    
                  DATA DE NASCIMENTO:_______________________ 
                        
 
 
                   
               ENDEREÇO:_________________________________________ 
                       
 
                  
               BAIRRO:__________________________ CEP:  ___________ 
 
                                                                           
                  
                                 
              CIDADE:______________________    ESTADO:_________________ 
                      
 
                 
            TELEFONE RES:______________________CEL:___________________ 
              
 



        
             E-MAIL:_____________________________________________________ 
 
            
 
            DEFICIÊNCIA:__________ 
 
                   
              
 
            OBJETIVO:( QUAL  CARGO/TRABALHO  DESEJA)______________ 
 
 
             
 
            FORMAÇÃO (ESCOLARIDADE/ANO):_______________________________ 
            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________ 
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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   / 9º ano A     Data: maio 2020 
 

Objetivo da Atividade: Revisão da aula sobre as células procariontes e eucariontes. 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: O texto explica sobre a diferença da célula eucariótica e procariótica.  
 

Células Eucariontes e Procariontes 

A membrana celular está presente nas células eucariontes, mas ausente nos procariontes. Na 
célula eucarionte, o material hereditário está separado do citoplasma por uma membrana – a 
carioteca – enquanto na célula procarionte o material hereditário se encontra mergulhado 
diretamente no líquido citoplasmático. 

 

VÍDEO EM LIBRAS NO YOUTUBE: VER   

https://www.youtube.com/watch?v=vTUx4DDQipg     Célula Eucarionte em libras 

https://www.youtube.com/watch?v=U7YzCHYkQtg    Célula Procarionte em libras 



  Vídeo da Prof.ª Adriana  no WhatsApp 

 

ATIVIDADE – A IMAGEM COM A PALAVRA CORRETA. 

                                                               PROCARIÓTICA                                                                                           

                                                   EUCARIÓTICA                                                                        

 

 
Referência Bibliográfica: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia2/nucleo.php 
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Professor: Adriana M. O. Dias        Disciplina: Geografia   / 9º ano A      Data: maio 2020 
 

Objetivo da Atividade: Ler o texto, copiar no caderno, ver o vídeo no Youtube que mostra as 
fontes de energia. 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 energia produzida e ver o vídeo da professora no WhatsApp, 
explicando sobre essa aula. 
 

Contextualização: O texto explica sobre as fontes de energia utilizada no Brasil e no mundo. 
 

Atividade: FONTES DE ENERGIA 

Em nosso planeta, encontramos vários tipos de fontes de energia. Essas fontes podem ser 
renováveis ou esgotáveis. 

Hidroelétrica - A força da água em movimento é conhecida como energia potencial, essa 

água passa por tubulações da usina com muita força e velocidade, realizando a 

movimentação das turbinas. Nesse processo, ocorre a transformação de energia potencial 

(energia da água) em energia mecânica (movimento das turbinas). As turbinas em movimento 

estão conectadas a um gerador, que é responsável pela transformação da energia mecânica 

em energia elétrica. 

Eólica - A energia do vento é transformada em energia elétrica através de um equipamento 

chamado turbina eólica (ou aerogerador), os quais incluem hélices que se movimentam com a 

velocidade do vento. 

Solar - A energia solar, como o próprio nome indica, refere-se à energia cuja fonte é o Sol. Sua 

captação pode ser feita por meio de diversas tecnologias, como painéis fotovoltaicos, usinas 

heliotérmicas e aquecedores solares. 

Basicamente, ao ser captada, a luz solar é convertida em energia. Nos painéis fotovoltaicos e 

nas usinas heliotérmicas, a luz solar é convertida em energia elétrica e térmica. Já no 

aquecimento solar, a luz solar é convertida em energia térmica. 

Maremotriz (Ondomotriz) - O sistema utilizado é semelhante ao de uma usina hidrelétrica. As 

barragens são construídas próximas ao mar, e os diques são responsáveis pela captação de 

água durante a alta da maré. A água é armazenada e, em seguida, é liberada durante a baixa 

da maré, passando por uma turbina que gera energia elétrica. 

Geotérmica - A energia elétrica pode ser obtida através da perfuração do solo em locais onde 

há grande quantidade de vapor e água quente, estes devem ser drenados até a superfície 

terrestre por meio de tubulações específicas. Em seguida o vapor é transportado a uma central 

elétrica geotérmica, que irá girar as lâminas de uma turbina. Por fim, a energia obtida através 

da movimentação das lâminas (energia mecânica) é transformada em energia elétrica através 

do gerador. 



Biomassa - Simplificando podemos dizer que são designados por biomassa os resíduos sólidos 

naturais e os resíduos resultantes da atividade humana., ou seja são biomassa os subprodutos 

da pecuária, da agricultura, da floresta ou da exploração da indústria da madeira, etc. É também 

considerada biomassa a parte biodegradável dos resíduos sólidos urbanos (lixo doméstico). 

 

VÍDEO EM LIBRAS NO YOUTUBE: VER   

https://www.youtube.com/watch?v=wDn93qiGdkw&t=249s 

https://www.youtube.com/watch?v=_3-fHvsgr5U 

 

 

 

 



ATIVIDADE (Ligue as imagens com sinais certos) 

                                                                                                 

                                                                                      

                                                                           

                                                                                      

                                                                                           

                                                                                                   
 
Referência Bibliográfica:  
https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Fontes-de-Energia-10_fig2_305377725 
 
https://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/energias-renovaveis-ou-energias-alternativas 
 
https://amphenolbroadband.com.br/2020/01/06/tipos-de-energia-renovavel-mais-utilizadas-
nas-residencias/ 
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Professor: Adriana M. O. Dias        Disciplina: História    9º ano A      Data: maio 2020 
 

Objetivo da Atividade: Ler o texto, copiar no caderno, ver o vídeo no Youtube e também ver 
o vídeo da professora no WhatsApp, essa revisão não tem atividade. 
 
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.  
 

Contextualização: A revisão é sobre os anos 50. 
 

Os anos 50 também chamado “Idade de Ouro” ou “Anos Dourados” 

Os anos 50, década de 50 ou “Anos Dourados” ficou conhecido como a época das transições. 

A mudança no perfil da sociedade deveu-se ao fato da crescente prosperidade econômica vivida 

pelos Estados Unidos (e por alguns outros países) com o final da Segunda Guerra Mundial, o 

que criou um sentimento de otimismo e esperança por todo mundo.  

 

Esse período foi marcado por importantes conflitos políticos, como a Guerra Fria, além de 

inúmeros avanços tecnológicos, comunicacionais e, principalmente, científicos. Foi durante os 

anos 50 que aconteceu a corrida espacial entre os EUA e a URSS, que resultou na chegada 

ao homem na lua pela primeira vez.  

 

As mudanças que aconteceram na moda, música, fotografia, cultura, arquitetura e na arte em 

geral influenciam até os dias atuais. No cinema, por exemplo, os anos 50 eram chamados de 

“Idade de Ouro”. 

 

A moda dos anos 50 foi marcada pela sofisticação e luxo. (Foto: Wikimedia Commons) 



O Brasil na década de 50 

 

Na década de 50 o Brasil era governado por Juscelino Kubitschek, que mantinha o plano 

desenvolvimentista deixado pelo antigo presidente Getúlio Vargas. JK fez importantes obras e 

mudanças, entre outras ações que faziam parte do seu plano de governo chamado de “50 anos 

em 5”. Destaca-se a construção em 41 meses da cidade de Brasília, em 1956.  

 

O governo de JK também foi responsável pela abertura do país a multinacionais, facilitando a 

entrada de capital estrangeiro. Ainda nos anos 50, foi criada a empresa estatal mais importante 

na história da nação, a Petrobras. A indústria viveu um crescimento considerável na época.  

 

A corrida espacial 
 
A corrida espacial foi um dos acontecimentos mais marcantes na história da humanidade. 
Através dessa disputa, ocorreu uma séria de avanços tecnológicos e científicos. A corrida 
aconteceu entre a União Soviética e os Estados Unidos pela supremacia na exploração e 
tecnologia espacial.  
 
O Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial enviado (pela URSS) para a órbita da Terra, dando 
início a disputa. Depois foi enviado o Sputnik 2 com a cadela Laika, sendo o primeiro ser vivo 
enviado para o espaço. Os feitos realizados pelos soviéticos impulsionaram a criação 
da NASA - National Aeronautics Space Administration.  
 
Durante a disputa, os EUA e a URSS foram alternando expedições. Alguns astronautas 
voluntários morreram (assim como a cachorrinha Laika) e muitos recursos foram gastos para o 
aprimoramento das tecnologias. A missão americana Apollo 11 levou o homem à lua pela 
primeira vez e foi o grande marco da disputa. 

VÍDEO EM LIBRAS NO YOUTUBE: VER   

https://www.youtube.com/watch?v=X-y3Sc1nsjk 
 

  Vídeo da Prof.ª Adriana  no WhatsApp 

 

 

 
Referência Bibliográfica: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/anos-50 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Objetivo: Utilizar as cores para construção de desenho com Abstracionismo 

Geométrico. 

 

CORES  PRIMÁRIAS      E   SECUNDÁRIAS 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
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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 
 

 
 
 

 
 

 


