ROTEIRO DE ESTUDO – ATENDIMENTO DOMICILIAR
“Continuai a agradecer a Deus, tanto nas provações
como nas alegrias !”

Sta. Mª Eufrásia Pelletier

SÉRIE: 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
QUARTA-FEIRA – 13/05/2020
COMPONENTE
CURRICULAR

LÍNGUA
PORTUGUESA
(GRAMÁTICA)
Videoconferência
8h15 às 8h45
Ana Márcia

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ARTIGO DEFINIDO E
INDEFINIDO

ATIVIDADES
VIDEOCONFERÊNCIA
1ª
ETAPA:
Assistir
e
participar
da
videoconferência apresentada pela professora Ana
Márcia.

2ª ETAPA: Realizar as atividades propostas
nas páginas 100 a 103.
VIDEOCONFERÊNCIA

MATEMÁTICA
Videoconferência
9h às 9h30min
Jonaci

MEDINDO
COMPRIMENTOS

9h45 às
10h 15min
Jonaci

CHAT

1ª
ETAPA:
Assistir
e
participar
da
videoconferência apresentada pela professora
Jonaci.
2ª ETAPA: Realizar as atividades propostas na
página 143.
Professora disponível para tirar dúvidas.
Obs.: Para acessar o chat utilize o mesmo link
das aulas da professora disponível para o chat
no dia (Jonaci).

GEOGRAFIA
Agenda Online
10h30 às 11n

REVISÃO

1ª ETAPA: Revisar os conteúdos estudados.
2ª ETAPA: Realizar as atividades propostas no
caderno de atividades, nas páginas 166 e 167.

AGENDA ONLINE
11h às 11h45

ATIVIDADES
PROPOSTAS

Momento de realização de atividades propostas
e pesquisas.

AVISO IMPORTANTE
 ara melhor facilitar o acesso aos links das videoconferências pela Ferramenta
P
Zoom e atendendo a pedido das famílias, foi criado um grupo de Whatsapp das
turmas, com o objetivo de colocar informações gerais e links das aulas. O grupo
ficará desativado para conversas. Se houver necessidade de enviar mensagem o
deve fazer através do privado.
PRÓXIMA PÁGINA

Importante salientar que o acesso ao site do Colégio, para consulta diária da
agenda on-line é extremamente importante, pois, além das videoconferências,
outras atividades podem ser propostas.
Caso o estudante não esteja cadastrado no grupo da turma, enviar mensagem
de solicitação, para o e-mail colegiobompastor.ssa01@gmail.com ou via
Whatsapp da Equipe Pedagógica: (71) 98628-6319.
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

