
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

 
SEMANA7: 14/10 a 16/10  

 

NOME: Nº: ANO: 

PROFESSOR(A):MARILAINE/ THIAGO CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 AULAS 

ENVIAR PARA: NÃO HÁ NECESSIDADE DE  ENVIO DATA DE ENTREGA:16/10 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Alimentos :A importância dos alimentos .Alimentos são fontes substanciais 
necessárias ao organismo 

HABILIDADE(S): :. ( EF06CI01) Reconhecer o solo como fonte de materiais, identificando composição e características de 

tipos diversos de solos e subsolos brasileiros, estabelecendo relações e atividades agrícolas e extrativas. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Preparar alimentos á partir de sobras que normalmente são descartadas. 

ORIENTAÇÕES: Os alunos serão convidados a elaborar   um alimento que pode ser feito á partir de uma “sobra” 
normalmente descartada no dia a dia. Exemplos: Talos de folhas, casca de banana, casca de jabuticaba , sobras de 
arroz, entre outros. Em seguida deverão preparar esta receita, oferecer aos seus próximos, se desejarem, poderão 
tirar fotos do que produziu e enviar com comentários. 

 

Em comemoração a semana das crianças, vamos mostrar o potencial que cada aluno(a) 

apresenta. Seja homem, seja mulher, hoje em dia em uma cozinha é muito prazeroso produzir 

alimentos para nosso consumo. A Proposta de hoje é produzir um alimento á partir de sobras 

que geralmente são jogadas fora, tudo isso para que possamos ajudar o meio ambiente 

consumindo tudo aquilo que a terra nos dá.  

Algumas dicas: Bolinho de arroz com as sobras do arroz 

                            Doce de casca de banana 

                            Doce de casca de laranja 

                            Geleia de casca de frutas 

E aí vai da sua imaginação e pesquisa.  

Faça a receita, se desejar,  coloque a receita em um papel, tire fotos enquanto estiver 

cozinhando e no final mostre o que você fez. 

Espero que sua receita fique muito boa. 

                                                                  BOA RECEITA E BOM APETITE!!!! 
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E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 7: 14/10/2020 A 16/10/2020 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ANO 

PROFESSOR(A): DANILO HENRIQUES FERREIRA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

ENVIAR PARA: NÃO SERÁ NECESSÁRIO DEVOLUTIVA DATA DE ENTREGA: - 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTES DE MARCA/PRECISÃO – GINÁSTICA ARTÍSTICA 

HABILIDADE(S): (EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas 

diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer) 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Filme sobre o tema 

ORIENTAÇÕES: ASSISTIR AO FILME PROPOSTO PELO PROFESSOR  

 

Como esta semana é semana da criança, sugerimos propostas de atividades diferenciadas. 

Estou deixando o nome de um filme encontrados na Netflix relacionados ao tema. Caso não possua acesso a 

essa plataforma, pode procurar e assistir outro sobre tema relacionado ao conteúdo do terceiro bimestre 

(Ginástica Artística) 

 

Filme: A 2ª Chance 

 

 


