ROTEIRO DE ESTUDO – ATENDIMENTO DOMICILIAR
“Quem poderá contar as misericórdias de Deus para conosco.
Os nossos corações devem fundir o amor e a gratidão!”
Sta. Mª Eufrásia Pelletier

SÉRIE: 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)
TERÇA-FEIRA - 05/05/2020
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ATIVIDADES
VIDEOCONFERÊNCIA

HISTÓRIA
Videoconferência
8h15 às 8h45
Graciele e
Maria Amélia

1ª ETAPA: Assistir e participar da videoconferência
apresentada pela professora Maria Amélia.

HORA DE
APRENDER

2ª ETAPA: Realizar atividade do livro de História nas
páginas 28 e 29.
3ª ETAPA:
Realizar atividade no Caderno de
atividades, nas páginas 13 e 14.
VIDEOCONFERÊNCIA
1ª ETAPA: Assistir e participar da videoconferência
apresentada pela professora Graciele.
2ª ETAPA: Com auxílio de um adulto realizar a

leitura (curiosidade) da página 80.
MATEMÁTICA
Videoconferência
9h às 9h30min
Graciele e
Maria Amélia

3ª ETAPA: Retirar os adesivos da página 27 do
SEQUÊNCIA

livro Destaque e faça.
DICA: Inicialmente, verificar como o estudante
organiza a sequência das imagens. Depois
verificar as diferentes
possibilidades. O
estudante deverá reconhecer a sequência lógica
das imagens.
4ª ETAPA: Realizar atividade do livro, nas
páginas 80 e 81.

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Videoconferência
9h45 às 10h15min
Fábio

VIDEOCONFERÊNCIA

CORPO E
MOVIMENTO

1ª ETAPA: Assistir e participar da videoconferência
apresentada pelo professor Fábio Jones.

Próxima Página

2ª ETAPA: Realizar atividades solicitadas durante

a aula on-line.
AGENDA ONLINE
10h30 às
11h45min

ATIVIDADES
PROPOSTAS

Momento de realização de atividades propostas e
pesquisas.

COMUNICADO
Salvador, 04 de maio de 2020.
Prezadas Famílias,
Neste momento, toda nossa Equipe Pedagógica e Administrativa gostaria de
agradecer por todo o apoio e confiança que temos recebido de toda a comunidade
escolar através de sugestões e acompanhamento de nossos estudantes em suas
rotinas escolares. A todos o nosso muito obrigado!
Entendemos que é um momento novo para a educação no Brasil e no mundo,
desta forma torna-se imprescindível a adoção de ferramentas tecnológicas para
efetivarmos a interação professor-aluno e o desenvolvimento das habilidades
necessárias aos estudantes de cada etapa de ensino. Atendendo as solicitações
de diversas famílias no sentido de intensificarmos as aulas on-line, e
compreendendo que a aproximação, mesmo que virtual, facilita o aprendizado,
apresentamos o novo cronograma de vídeo aulas do Ensino Fundamental Anos
Iniciais.
A importância das atividades propostas na agenda online é a permanência da
rotina de estudo para evitarmos perdas acadêmicas. As atividades têm a finalidade
de manter uma rotina de estudos diária, durante a suspensão das aulas
presenciais. A manutenção desta rotina será importante para não se perder o ritmo
escolar, permitindo o máximo de redução de perda acadêmica, enquanto durar o
período de quarentena.
Contamos novamente com a parceria família-escola, no sentido de mantermos os
combinados realizados com os estudantes durante as aulas on-line:
1. Estar disponível para a aula on line (videoconferência) no horário combinado;
2. No momento da explicação, desligar os microfones e aguardar as
orientações do(a) professor(a).

3. O chat é um espaço de comunicação entre o(a) professor(a) e o(a)
estudante.
4. No momento de videoconferência é importante a concentração, o(a)
estudante precisa estar sentado corretamente, em um espaço tranquilo, e se
possível com squeeze com água ao lado.
ORIENTAÇÕES SOBRE A FERRAMENTA DIGITAL ZOOM
A ferramenta digital utilizada durante as aula on-line (videoconferências), ZOOM
pode
ser
baixada
no
celular
ou
tablets
(via
link
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pt
_BR) ou em computadores e laptops (via link https://zoom.us/download). O site
do zoom possui todas as informações sobre como entrar em uma
videoconferência, disponível em:
https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362193-Como-eu-entro-em-uma-reuni
%C3%A3oOs links das aulas on-line (videoconferências) e chats (momentos de retirada de
dúvidas on-line com professores) foram encaminhadas para os e-mail
cadastrados.
Qualquer dúvida ou dificuldade, entrar em contato com o Setor Pedagógico
através do e-mail: colegiobompastor.ssa01@gmail.com ou via Whatsapp da
Equipe Pedagógica: (71) 98628-6319.
Fazemos votos de que todos estejam bem e com saúde. Que Jesus Bom Pastor
abençoe e ilumine a todos que fazem parte da comunidade educativa do nosso
Colégio.
Atenciosamente,
Equipe Docente e Pedagógica

