ROTEIRO DE ESTUDO – ATENDIMENTO DOMICILIAR
“Deixai que a Gratidão seja o motivo principal de todas as
vossas ações”

Sta. Mª Eufrásia Pelletier

SÉRIE: 2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
SEXTA-FEIRA - 15/05/2020
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ATIVIDADES

VIDEOCONFERÊNCIA
GEOGRAFIA
Videoconferência
8h15 às 8h45
Leila e Márcia

MINHA ESCOLA

1ª
ETAPA:
 ssistir
A
e
participar
da
videoconferência a
 presentada pelas professoras
Leila e Márcia.
2ª ETAPA: Atividade do livro Lição de Casa, nas
páginas 29 a 31.

VIDEOCONFERÊNCIA

LÍNGUA
PORTUGUESA
Videoconferência
9h às 9h30min
Leila e Márcia

1ª
ETAPA:
 ssistir
A
e
participar
da
videoconferência a
 presentada pelas professoras
Leila e Márcia.
INTERPRETAÇÃO
2ª ETAPA: Realizar a leitura do livro “Bom dia todas
DE TEXTO
as cores” disponível em:
https://forms.gle/mu2Aeq6dWHk2Wkhq5
3ª ETAPA: Responder a atividade
interpretação
de
texto
(em
BP_2ºANO_LP_ONLINE_ATV8)

MÚSICA
DANÇA
Videoaula
Mariane

MÚSICA
RÍTMO,SONS
AGUDOS E
GRAVES

8 de
anexo

VIDEOAULA
1ª ETAPA: Assistir e participar da videoaula
apresentada pela professora Mariane. Disponível
em:
https://forms.gle/mu2Aeq6dWHk2Wkhq5
PRÓXIMA PÁGINA

2ª ETAPA: Realizar atividades solicitadas durante a
aula de ritmo, sons agudos e graves com utilização
de instrumentos.
Obs.: Para um melhor aproveitamento das aulas de
Música/Dança, serão disponibilizadas videoaulas
gravadas.
AGENDA ONLINE
10h30 às
11h45min

ATIVIDADES
PROPOSTAS

Momento de realização de atividades propostas e
pesquisas.

AVISO IMPORTANTE
Para melhor facilitar o acesso aos links das videoconferências pela Ferramenta
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.
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

