ROTEIRO DE ESTUDO – ATENDIMENTO DOMICILIAR
"A nossa Obra é uma obra de fé e de amor".
Sta. Mª Eufrásia Pelletier

Dia de Santa Maria Eufrásia Pelletier e Aniversário de 48 anos do
Colégio Bom Pastor.
SÉRIE: 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
SEXTA-FEIRA - 24/04/2020
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ATIVIDADES

Você sabia que o dia 18 de abril - Dia
Nacional do Livro Infantil é a data
escolhida para celebrar a literatura infantil
nacional? Isso porque, nesse dia, em 1882,
nascia
o
escritor Monteiro
Lobato,
considerado o pai da literatura infantil
brasileira. Portanto, é uma data que celebra
esse tipo de literatura e homenageia esse
escritor, autor não só de textos para
crianças, apesar de ser mais conhecido por
eles.

1ª ETAPA:
LÍNGUA
● TEXTO EXPOSITIVO
PORTUGUESA

Para celebrar essa data, fazer a leitura do
livro infantil “MALALA: a menina que queria
ir para a escola”, no site:
https://www.euleioparaumacriança.com.br/hi
storias/malala-a-menina-que-queria-ir-paraa-escola/.
Boa Leitura!

2ª ETAPA:
Após a leitura do livro infantil “MALALA,
escrever um texto contendo 05 linhas
falando qual é a lição deixada por Malala
para todas as pessoas nesse livro.

1ª ETAPA
Pegar o livro de História e abrir nas páginas:
43, 44, 45 e 46 para acompanhar a vídeo
aula disponível em:
HISTÓRIA

OS EGÍPICIOS

https://forms.gle/6GSY5ovYPNZnXj56A
2ª ETAPA
Realizar as atividades
páginas: 50 e 51.

MÚSICA: GIRASSOL,
DE PRISCILLA
ALCÂNTARA
MÚSICA/DANÇA
HOMENAGEM AOS 48
ANOS DO COLÉGIO
BOM PASTOR

MENSAGEM DO
PROFESSOR FABIO
JONES

EDUCAÇÃO FÍSICA

ALONGAMENTOS,
AQUECIMENTOS E
FUNDAMENTOS

propostas

nas

Assistir ao vídeo da professora Mariane,
aprendendo e cantando a música: Girassol.
Parabéns ao Colégio Bom Pastor e a Santa
Maria Eufrásia. Disponível em:
https://forms.gle/3V6KUTTUp1vn26ma7
Assistir a mensagem do professor Fábio,
disponível em:
https://forms.gle/NBRiwRbsnDyqWLPy8

Assistir ao vídeo da professora de Ginástica
Rítmica Jéssica Viana, acompanhando as
orientações e realizando os movimentos
solicitados. Disponível em:
https://forms.gle/NBRiwRbsnDyqWLPy8

