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Ens. Fundamental
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30/03 A 03/04/2020

Sexta

LPIII: Responder Livro de
Atividades pág. 19 e livro págs. 37
e 38.

GRAM: Assistir ao vídeo
“Quintal da Cultura- Passado
Futuro”
https://youtu.be/hV6RdADuY80
Estudar págs. 210 e 211 e
responder págs. 212 e 213.

LPIII: Responder págs. 31 a 33 do
livro.

GRAM: Responder págs. 214 a
217.

LPIII: Responder págs. 34 a 36 do
livro.
LPII: Com a ajuda de um familiar,
produzir uma notícia baseada nas
págs. 40 e 41 do livro SPE
(individual). Depois siga as
orientações das págs. 42 e 43 e
seja um(a) apresentador(a) de
telejornal. Escolha quem serão os
outros participantes do telejornal (
convide alguém da sua casa) e
filme essa belíssima apresentação.

HST. do MA: Analisar imagens
da págs. 16 e responder atividade
da págs.17.

CNC: Ler págs. 33 e 34 /
responder págs. 35 e 36 e Livro de
Atividades págs. 61 e 62.

HST: Concluir pág. 34 e
responder Livro de Atividades
págs. 78 a 80.

ENS.REL.: Traço de caráter:
Organização. Deus planejou um
lugar para cada coisa em Sua
criação, tudo muito bem
organizado! Com a lição de
Felipe, leia e responda as págs.35
e 36.

FIL: Faça a leitura das págs. 10 e
11. Com o auxílio de um familiar,
responda as atividades das págs.
12 e 13.

MTM: Revisar págs. 57 a 60.
Responder págs. 63, e 64 e Livro
de Atividades págs. 48 e 49. /
Assista vídeo aula
specomvoce.com.br

ARTE:
O filme “Tempos modernos”, de
Charles Chaplin, é uma sátira ao
modo de produção industrial.
Convide seus familiares e assistao, em seguida, realize as atividades
das págs. 15 e 16.

INGLES: O aluno fará uma
pesquisa em seu caderno de inglês
onde deverá registrar a rotina de
um estudante de outro país com
ilustração, essa rotina deverá ser
realizada semelhante à do aluno
no Japão (página 14). |Indicar o
país e suas referências da pesquisa.

GGF: Responder atividade da
págs. 32 e concluir Livro de
atividades págs. 70.

MTM: Responder págs. 61 a 63 e
Livro de Atividades págs. 50 a 52.

O aluno escolherá alguém da sua
família para uma entrevista. Essa
atividade deverá ser feita no
caderno de inglês. As perguntas da
entrevista estão na pág. 8 ( 4ª
questão).

ED. FISICA: Continuando o
assunto sobre ginástica, que tal
realizar um circuito de
movimentos juntamente com sua
família? Iniciem um alongamento
durante 5 minutos, após isto,
façam uma seqüência de corrida
estacionária durante 5 minutos, 20
abdominais e depois 15
polichinelos, e ai? Conseguiram?
Parabéns!
*Se movimente, se alimente bem e
se cuide!

