ROTEIRO DE ESTUDO – ATENDIMENTO DOMICILIAR
“O zelo que tenho para levar as pessoas a conhecerem o amor de
Deus impede-me de ver os obstáculos. Vejo nelas só o bem.”
Sta. Mª Eufrásia Pelletier

SÉRIE: 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS
QUARTA-FEIRA - 22/04/2020
COMPONENTE
CURRICULAR

LÍNGUA
PORTUGUESA
(GRAMÁTICA)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

SINAIS DE
PONTUAÇÃO 1TIPOS DE FRASE

ATIVIDADES

1ª ETAPA: Acessar a aula da professora
Ana Márcia, sobre “Sinais de pontuação 1Tipos
de
frase”.
Disponível
em:
https://forms.gle/NmAnDGotKkMBrJok8
2ª ETAPA: Realizar a atividade no livro de
gramática páginas: 84 a 87.
1ª ETAPA: Pegar o livro de Matemática e
abrir na página 111.

MATEMÁTICA

SÓLIDOS
GEOMÉTRICOS

Acessar a aula da Professora Jonaci
disponível em:
https://forms.gle/NmAnDGotKkMBrJok8
2ª ETAPA:
página 112.

PAUTA OU
PENTAGRAMA,
CLAVE DE SOL,
NOTAS MUSICAIS.
MÚSICA/DANÇA

Responder às questões da

1ª ETAPA: Assistir o vídeo da Professora
Mariane, para revisar a pauta, notas
musicais, utilizando instrumentos de
percussão e/ou de materiais recicláveis
para acompanhar o ritmo de algumas
músicas. Disponível em:

FIGURAS MUSICAIS E
SEUS RESPECTIVOS https://forms.gle/zZ3Yjupg2DaqcYNz7
TEMPOS.
PRÓXIMA PÁGINA
DESCOBRIR OS
INSTRUMENTOS
PELO SEU SOM.

2ª ETAPA: Confeccionar ou transformar
materiais
recicláveis
em
alguns
instrumentos musicais de percussão.
3ª ETAPA: Assista ao vídeo novamente,

acompanhando a música com seu instrumento
musical.

1ª ETAPA: Assistir o vídeo com sua
família. Disponível em:
https://forms.gle/YvKb2XZGQ8uSK2Yi7
2ª ETAPA: Após assistir ao vídeo, faça um
lindo desenho sobre o que você e sua
família têm feito de legal, nesses dias de
isolamento social.
ENSINO
RELIGIOSO

UM DIA EM FAMÍLIA

3ª ETAPA: Tire uma foto do seu desenho
e poste sua produção com a família, no
direct
do
nosso
Instagram
@bompastor_ssa.
DICAS: Faça um desenho lindo, e não
esqueça de colocar seu nome e série,
confio em você!
Lembre, Deus está sempre conosco para
nos apoiar, em todos os momentos de
nossa vida!

