ROTEIRO DE ESTUDO – ATENDIMENTO DOMICILIAR
“Não escrevais quaisquer palavras, mas palavras amáveis e
encorajadoras. Existem já bastante sofrimento e dificuldade; não há
necessidade de juntar mais à carga.”
Sta. Mª Eufrásia Pelletier

SÉRIE: 3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)
SEGUNDA-FEIRA - 11/05/2020
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ATIVIDADES
VIDEOCONFERÊNCIA

CIÊNCIAS
Videoconferência
8h15 às 8h45
Sheila e Carolina

LÍNGUA
PORTUGUESA
Videoconferência
9h às 9h30min
Sheila e Carolina

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Videoaula
9h45 às
10h 15min
Fábio

PERCEBENDO A LUZ

REPORTAGEM

1ª ETAPA: Assistir e participar da videoconferência
apresentada pela professora Sheila Lopes, referente
à retomada da 2ª unidade do livro, em que foi
trabalhado o tema: Percebendo a luz.
2ª ETAPA: Após a videoconferência, realizar o
experimento proposto no livro de Ciências, na
página 36 (com auxílio da família), seguindo as
orientações expostas no livro.
3ª ETAPA: Posteriormente, preencher a ficha de
registro, nas páginas 195 e 196.
VIDEOCONFERÊNCIA
1ª ETAPA: Assistir e participar da videoconferência
apresentada pela professora.
2ª ETAPA:No momento da realização das atividades
expostas na agenda on-line, realizar a página 64,
onde a criança irá refletir sobre a tecnologia e os
meios de comunicação e ponderar sobre os suportes
e meios de circulação do gênero textual em estudo.
3ª ETAPA: Registrar as respostas no caderno de
pauta.
1ª ETAPA: Assistir e participar da videoaula do
professor Fábio Jones, disponível em:
https://forms.gle/5EUwyXKbh3oZcEte8

CORPO E
MOVIMENTO

2ª ETAPA: Realizar atividades solicitadas durante a
aula on-line.

Obs.: Para um melhor aproveitamento das aulas
de Educação Física, serão disponibilizadas
videoaulas gravadas.
PRÓXIMA PÁGINA

AGENDA ONLINE
10h30 às 11h45

ATIVIDADES
PROPOSTAS

Momento de realização de atividades propostas e
pesquisas.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
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,
Whatsapp da Coordenadora Lorena Matias (71) 98670-8436.
Observação: Atendimentos pelo whatsapp de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h.
Atenciosamente,
Equipe Docente e Pedagógica

