ROTEIRO DE ESTUDO – ATENDIMENTO DOMICILIAR
“Em toda a vida, devemos refletir sobre o Evangelho do Bom Pastor,
porque nada é mais relacionado com o nosso chamamento.”
Sta. Mª Eufrásia Pelletier

SÉRIE: 3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)
SEGUNDA-FEIRA - 27/04/2020
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ATIVIDADES

ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS
APÓS A VIDEOCONFERÊNCIA:
1ª ETAPA: Realizar, cuidadosamente, a leitura do
texto exposto na página 39, sobre a saúde visual.
2ª ETAPA: Observar e ler o cartaz apresentado na
questão 1.
3ª ETAPA: Após, escolher um assunto relacionado à
saúde visual para elaborar um “mini cartaz”, seguindo
as orientações propostas (página 39).

CIÊNCIAS
Videoconferência
8h15 às 8h45

SAÚDE VISUAL

4ª ETAPA: Escolher também uma imagem, podendo
ser feita com desenho e/ou recortes de revistas
velhas, organizar as informações que deverão
constar, produzir seu trabalho e guardá-lo para expor
na sala de aula quando retornarmos. Capriche!

______________________________________
● Se ainda não cadastrou seu e-mail ou
perdeu a senha, para receber a senha de
acesso à videoconferência e chat favor
enviar
mensagem para o e-mail:
colegiobompastor.ssa01@gmail.com
A mensagem precisará ter os seguintes dados:
●
●
●
●

Ensino Fundamental Anos Iniciais
Nome completo do estudante
Turma
E-mail
PRÓXIMA PÁGINA

ETAPAS DA ATIVIDADE
1ª ETAPA: Retomar o estudo sobre as
marcas de nasalização da vogal (M em
posição final de sílaba; N em posição final
de sílaba). Reler o anúncio exposto na
página 43 e circular a palavra que tem a
nasalidade de uma vogal marcada pela
letra N em final de sílaba.
LÍNGUA
PORTUGUESA

SOM NASAL

2ª ETAPA: Dando continuidade, realizar
as atividades propostas na página 57,
lembrando que é preciso nomear os
grupos que serão formados na letra b.
3ª ETAPA: Realizar também as atividades
de pesquisa e colagem na página 58,
tendo atenção ao que está sendo
solicitado.
4ª ETAPA: Perceber que a letra N não
aparece antes das consoantes P e B.

ENSINO
RELIGIOSO

DIA DE SANTA
MARIA EUFRÁSIA E
ANIVERSÁRIO DO
COLÉGIO BOM
PASTOR

Assistir ao vídeo da professora Edna
disponível em:
https://forms.gle/qFu79wREbEfgLv6w9

Obs.: As professoras estarão online via Chat (Mensagens) para tirarem dúvidas
das 9h às 9h30min e das 9h45 às 10h 15min. O ID e senha do chat foram
enviadas por e-mail, bem como a professora que estará disponível em cada
horário.
COMUNICADO
As atividades domiciliares on-line foram reorganizadas e a nova
programação, já está disponível no nosso site. Acesse e confira!
Qualquer dúvida ou dificuldade, entrar em contato com o Setor
Pedagógico através do e-mail: colegiobompastor.ssa01@gmail.com
Atenciosamente,
Equipe Docente e Pedagógica

