GRUPO 1

Prezadas famílias!
Segue cronograma de atividades remotas do período de 30 de NOVEMBRO a 23 de DEZEMBRO, que contemplam aulas do 4º bimestre.
Pedimos atenção aos comunicados enviados, como circulares, adendos e possíveis alterações.
IMPORTANTE!
Estamos nos aproximando do fechamento do ano letivo. As próximas duas semanas serão de revisão e retomada de conhecimentos pertinentes a essa
fase.
Pedimos que observem que o cronograma abaixo contempla também os dias das avaliações bimestrais, que será realizada do dia 10 a 14/12, diariamente
via Zoom, com a professora regente da turma, para que possam fechar o processo de avaliação do 4º bimestre. Os arquivos impressos serão disponibilizados
na Escola, no dia 09 de dezembro, das 8h às 18h. E nesse mesmo dia, enviaremos os arquivos em PDF (no grupo do Ensino remoto), caso alguma família
prefira realizar a impressão em casa. A presença do estudante nesses dias é fundamental, ao vivo, com a professora. Por isso, pedimos que as famílias se
organizem para que todos os estudantes participem.

VIDEOAULAS:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8fanelu-cm6qQ9ezaU7WsCytEwWRjA3E

GRAVAÇÕES DAS AULAS
REALIZADAS NO ZOOM:

https://drive.google.com/drive/folders/1pTxrdZ9p_UMMhGuNTNlhGVyyjDA7Uwio?usp=sharing

VIDEOCONFERÊNCIA (ID):

Senha: a mesma informada anteriormente. Se não souber, entrar em contato com a Escola.

Professora: Valéria – 527 259 0810
Inglês: Letycia – 242 663 4163
Educação Física: Rafael – 666 481 6463
Hora da Conversa com a Professora Regente:
2º ANO B – Regina – 713 076 0977
Terça-feira, das
2º ANO C – Ana Cláudia – 728 033 2903
Terça-feira, das
2º ANO D – Silmara – 656 741 6905
Terça-feira, das
2º ANO E – Patrícia Trapp – 868 032 3965
Terça-feira, das

14h
14h
14h
14h

às
às
às
às

14h30
14h30
14h30
14h30

2º ANO – TARDE – SANTA QUITÉRIA – 30 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2020

(Aplicativo
YouTube)

2ª feira
(30/11)

3ª feira
(01/12)

4ª feira
(02/12)

5ª feira
(03/12)

6ª feira
(04/12)

Matemática (Aula 13)
Filosofia (Aula 07)

Português (Aula 15)
Inglês (Aula 08)
Judô e Dança (Aula 09)

Matemática (Aula 14)
Produção de Texto e
Caligrafia (Aula 09)

Ciências (Aula 08)
História/Geografia (Aula 08)
Ed. Física (Aula 09)

Português (Aula 16)
Artes (Aula 09)

13h30 – 14h
Aula de Educação
Física

15h40 – 16h20
Português

(Aplicativo
ZOOM)

Atividades a serem
realizadas durante
o período.

15h40 – 16h20
Ciências/
História/Geografia
15h40 – 16h20
Matemática

15h40 – 16h20
Matemática

16h30 – 17h
Aula de Inglês

Atividade 70
Atividade 71

Atividade 72
Atividade 73

15h40 – 16h20
Português

Atividade 76
Atividade 77

Resgate da
Produção
Escrita e dos
Cálculos
Matemáticos
14h40 - 16h
(Aplicativo
Zoom)

17h30 – 18h
Aula de Inglês

Atividade 74
Atividade 75

Sábado
(05/12)

Atividade 78
Atividade 79

As atividades serão explicadas pelas professoras, ao vivo, para que a sequência didática seja respeitada, pedimos que não
sejam realizadas antes das datas pré-estabelecidas no cronograma.
70

Matemática – Livro de matemática - página 259 - nº 5.

71

Filosofia – Chame sua família e juntos abram o pote da gratidão! Leiam alguns dos agradecimentos que fizeram durante o ano
e relembrem tudo o que puderam agradecer. Façam isso juntos! (Atividade sem registro escrito no caderno).

72

Português – Livro de Português - Faça parte 2 - Páginas 245 e 246.

73

Português – Treinar leitura.

74

Matemática – Livro de matemática - página 261.

75

Produção de Texto – Com a ajuda de um adulto, escreva e envie um e-mail para um familiar ou um colega que esteja distante,
escreva alguma novidade ou algo que desejar, depois conte aos colegas no Zoom, no momento da conversa como foi essa
experiência. (Atividade sem registro escrito no caderno).

76

Ciências – Estudar para as Avaliações Bimestrais.

77

História/Geografia – Escreva um recado agradecendo pelo serviço de entrega e entregue para o motoboy quando a sua família
solicitar uma entrega delivery em sua casa! (Atividade sem registro escrito no caderno).

78

Português – Procurar no dicionário o significado de algumas palavras da receita: triturado, condensado e realizar a leitura
(Atividade sem registro escrito no caderno).

79

Artes – Registro em meia folha sulfite - Em meia folha sulfite, faça a releitura de uma das obras de arte de Raju, pode ser
as que foram mostradas na aula ou outras que desejar pesquisar. Utilize materiais que possua em casa e que contenham uma
pigmentação natural.

2º ANO – TARDE – SANTA QUITÉRIA – 07 A 12 DE DEZEMBRO DE 2020

(Aplicativo
YouTube)

2ª feira
(07/12)

3ª feira
(08/12)

4ª feira
(09/12)

Matemática
(Aula 15)
Filosofia
(Aula 08)

Português
(Aula 17)
Inglês
(Aula 09)
Judô e Dança
(Aula 10)

Matemática
(Aula 16)
Produção de Texto e
Caligrafia (Aula 10)
Ed. Física (Aula 10)

13h30 – 14h
Aula de Educação
Física

15h40 – 16h20
Matemática
15h40 – 16h20
Matemática

16h30 – 17h
Aula de Inglês

Avaliação Bimestral de
História e Geografia

2º B – Regina
2º C – Ana Claudia
2º D – Silmara
2º E – Patrícia

17h20 às 18h
Avaliação Bimestral de
Inglês
Atividades a serem
realizadas durante
o período.

Atividade 80
Atividade 81

Atividade 82
Atividade 83

Atividade 84
Atividade 85

6ª feira
(11/12)

Sábado
(12/12)

15h às 16h20

(A avaliação será
direcionada via Zoom, pela
professora regente da
turma)

15h40 – 16h20
Português

(Aplicativo
ZOOM)

5ª feira
(10/12)

(A avaliação de Inglês
será direcionada via Zoom,
pela teacher Letycia)
ID: na 1ª página do arquivo.

15h às 16h20
Avaliação
Bimestral de
Português
(A avaliação será
direcionada via
Zoom, pela
professora regente
da turma)
2º B – Regina
2º C – Ana Claudia
2º D – Silmara
2º E – Patrícia
ID: na 1ª página do
arquivo.

15h às 16h20
Avaliação
Bimestrais de
Matemática
(A avaliação será
direcionada via
Zoom, pela
professora
regente da
turma)
2º B – Regina
2º C – Ana
Claudia
2º D – Silmara
2º E – Patrícia
ID: na 1ª página do
arquivo.

As atividades serão explicadas pelas professoras, ao vivo, para que a sequência didática seja respeitada, pedimos que não
sejam realizadas antes das datas pré-estabelecidas no cronograma.
80

Matemática – Livro de matemática - página 270 - nº 1, 2 e 3.

81

Filosofia – Conversem com seus familiares como foi esse ano para vocês, para a família? Juntos conseguiram superar todos os
obstáculos que apareceram? Conversem e finalizem esse momento com um delicioso chá, o que acham? (Atividade sem
registro escrito no caderno).

82

Português – Realize com os seus familiares a brincadeira da FORCA, utilize os objetos de conhecimento Antônimo e Sinônimo
de algumas palavras escolhida por vocês. (Atividade sem registro escrito no caderno).

83

Português – Estudar para as Avaliações Bimestrais.

84

Matemática – Estudar para as Avaliações Bimestrais.

85

Produção de Texto – Com a ajuda de um adulto, escolha uma receita de sua preferência e envie para um familiar seu via email. Sugira para esse familiar que faça essa receita em casa com a família dele (a). (Atividade sem registro escrito no
caderno).

2º ANO – TARDE – SANTA QUITÉRIA – 14 A 22 DE DEZEMBRO DE 2020
2ª feira
(14/12)
Último dia de aula!

15h às 16h20

(Aplicativo
ZOOM)

Avaliação Bimestral de
Ciências
(A avaliação será
direcionada via Zoom, pela
professora regente da
turma)
2º B – Regina
2º C – Ana Claudia
2º D – Silmara
2º E – Patrícia
ID: na 1ª página do arquivo.

5ª feira
(17/12)

17h30 às 18h30
Entrega do boletim e relatório
do 4º bimestre.
Realizaremos a entrega em
sistema de drive-thru, para
que cada professora regente
possa realizar a entrega da
sua turma.
A família que tiver dois filhos
(sendo um deles estudante
do 6º ao 9º ano), deverá vir
no horário do 6º ao 9º ano
(18h30 às 19h30), para que
ambos os boletins estejam
disponíveis.

6ª feira
(18/12)

Sábado
(19/12)

Tira dúvidas para os
estudantes que ficaram de
recuperação final.

2ª feira
(21/12)

3ª feira
(22/12)

Avaliações de Recuperação
Final.

(Aplicativo ZOOM)

(Será realizado presencialmente,
respeitando todos os protocolos).

(Conforme cronograma
específico, que será
disponibilizado no link abaixo,
no dia 17/12)

(Conforme cronograma específico,
que será disponibilizado no link
abaixo, no dia 17/12)

Cronograma de Recuperação |
Escola Atuação
(escolaatuacao.com.br)

Cronograma de Recuperação |
Escola Atuação
(escolaatuacao.com.br)

