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Observações: 1 – Fiquem atentos aos prazos de entrega das atividades; 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 13h às 17h40` atentem-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

 

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

 

Dia da 

Semana 

 Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser encaminhado 

pelo aluno 

Plantão de dúvidas 

Segunda -

feira 

(03/08) 

Aula 1: FOA ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

 Formação Continuada Professores, 

Coordenação e 

direção 

******************* ******************* ******************* 

       

 

Terça -

feira 

(04/08) 

Aula 1: Atividades do dia ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2 e 3: Ling. Port.  

Aula pelo zoom às 13:00h.  

Leitura de palavras e 

frases, com as 

consoantes: b, c, d, f. 

Apostila enviada para 

os pais em maio. 

Apostila. Enviada para os 

pais. 

Não será necessário a 

devolutiva. 

******************* 

Aula 4 e 5: Geografia 

Aula pelo zoom às 14h40 

*Conhecer a escola para 

conhecer a si mesmo. 

Bernoulli, páginas: 2 

a 5. 

Atividades no Bernoulli, nas 

páginas: 2 a 5. 

Não será necessário a 

devolutiva. 

******************* 

       

 

Quarta -

feira 

(05/08) 

Aula 1: Atividades do dia ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2: Matemática 

Aula pelo zoom às 13:00h 

*A matemática nas 

histórias. 

Bernoulli, páginas: 2 

a 5. 

Atividades no Bernoulli, nas 

páginas: 2 a 5. 

******************* ****************** 

Aula 3 e aula 4:  História  *As primeiras escolas. Bernoulli, páginas: 6 

a 8. 

Atividades no Bernoulli, nas 

páginas: 6 a 8. 

******************* ******************* 
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Aula pelo zoom às 14h40. 

Aula 5: Ed. Fís. Rita Paula  

Aula pelo zoom às 15h40. 

Práticas  corporais de 

aventura . 

Identificar o que são 

práticas corporais de 

aventura, 

reconhecendo suas 

origens como 

necessidade humana 

de superação dos 

obstáculos 

ambientais.  

Aula Zoom Participação em aula Zoom. Grupo de WhatsApp em 

horário de aula. 

       

 

Quinta -

feira 

(06/08) 

Aula 1: Atividades do dia ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2 e 3: Ling. Port.   

 

Google forms. 

Maratona Literária Maratona literária do 

livro: meu dente 

caiu. 

Ler o livro e responder à 

ficha. 

O link do Google Forms será 

enviado no dia. 

******************* 

Aula 4 e 5: Ciências  

Aula pelo zoom às 13:00h. 

*Vamos falar de 

ciências?. 

RETOMADA do 

conteúdo. 

Bernoulli, páginas: 2 

a 6. 

Atividades no Bernoulli, nas 

páginas: 2 a 6. 

******************* ******************* 

Aula 5 e  6: Inglês – Vitória 

Horário: 16h20 

I love my family Os membros da 

família  

Livro Bernoulli 

Páginas 41 e 42 

Assistir ao vídeo explicativo 

encaminhado pela 

professora. 

Link em construção. 

Enviar foto das atividades até 

07/08 pelo ClassApp. Whatsapp ou ClassApp. 

13h00 às 17h40. 

       

 Aula 1: Atividades do dia ***************** **************** ******************* ******************* ******************* 
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Sexta -

feira 

(07/08) 

Aula 2 e 3: Ling. Port.   

Aula pelo zoom às 13:00h. 

*Oficina de brinquedos. Bernoulli, páginas: 2 

a 5. 

Atividades no Bernoulli, nas 

páginas: 2 a 5. 

******************* ******************* 

Aula 4: Matemática 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*A matemática nas 

histórias. 

Bernoulli, páginas: 6 

a 9. 

Atividades no Bernoulli, nas 

páginas: 6 a 9.. 

******************* ******************* 

Aula 5: Ensino Religioso - 

Delvania 

Dia da Gratidão *faremos um mural 

com cartão ou 

qualquer papelzinho 

colorido, de 

agradecimento. 

(cada estudante 

agradecerá aos pais, 

tios ou avôs). 

*Jarra da gratidão. 

Colocaremos os 

mesmos 

agradecimentos ou 

mais, em uma jarra, 

que será lido no ano 

seguinte, ficará 

guardado na jarra. 

*Transmitindo 

gratidão.  

Fazer vídeos em 

agradecimentos aos 

pais,  tios, avôs etc. 

*Mural da gratidão. 

*Jarra da gratidão. 

*Transmitindo gratidão. 

*Enviar videos, cartões ou 

cartinhas. 

Grupos whatsApp ou pelo 

clasApp. 

Aula 6: OPEE – Vitória  O hábito de Agradecer Como podemos 

exercitar esse 

hábito? 

Assistir ao vídeo 

encaminhado pela 

Responder o Google Forms com 

um motivo que você tem para 

agradecer hoje. 

Whatsapp e ClassApp 

13h00 às 17h40 
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Dicas e roda de 

conversa sobre como 

é importante dizer 

Obrigado! 

professora. Link em 

construção. 

 

Link do Google Forms que será 

enviado pelo Whatsapp e 

ClassApp. 

******************* ***************** **************** ******************* ******************* ******************* 

 


