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ROTINA SEMANAL
SEGUNDA

TERÇA

LPIII:
Responder p. 40 LITERATURA - Fazer a leitura
(somente a seção “Lápis na de imagens (três gatos) das págs.
mão”).
15 a 18 do Literário “HAICAIS
VISUAIS”. Depois, fazer um
haicai no caderno de produção
textual baseado nessa leitura.
MTM –Responder livro de
ING - 23/03 Review
Book page 3 : Observar as
atividade pág. 49.
ilustracões dessa página e
responder em seu caderno
(resposta em inglês) as seguintes
perguntas: Whatis happening in
thepicture? Why do you think so?
What else can you see?, apos isto,
o aluno deverá assistir a cena da
primeira versão do filme: A
fantástica fábrica de
chocolate(WilyWonkaandthe
chocolate Factory-1971) em que
os vencedores do concurso são
recebidos por WilyWonka na
fábrica.Essa cena é uma forma
divertida de mostrar aos alunos
uma aplicação real do que
aprenderam em sala de aula!

QUARTA

QUINTA

LPIII: Caderno de atividades GGF – Reveja os conteúdos das
pág. 18 (revisão).
págs. 13 e 14, acesse o QR Code
da pág. 14. No seu caderno,
indique
os
fatores
que
contribuíram para o aumento da
população brasileira.
ENS. RELIG. - Traço de MTM – Livro de atividade pág.
caráter: Atenção. Demonstrando 50.
atenção de maneiras diferentes.
Temos muitas maneiras de
ajudar o próximo, responda a
pág.21, falando através das
imagens como você pode ajudar
e ser atencioso com seu
próximo.

SEXTA
LPIII: Realizar a proposta das
pág. 43 e 44 (individual).

CNC – Fazer resumo das págs.
26 a 28 (caderno).

CNC – Acessar QR Code p. 28 e FIL – Acesse o QR Code da MTM – Acessar QR Code pág. ARTE – Agora chegou a sua vez! HST do MA – Rever conteúdo
Positivo ON.
pág. 10 e assista ao vídeo. 53.
Use sua criatividade para criar da p. 5 a 7 e atualizar atividades
Depois, faça uma lista com as
uma história visual, com tema da p.7.
regras de convivência da sua
livre, usando imagens recortadas
casa.
de revistas e/ou jornais. Agora
você é o artista! Não esqueça de
construir capa, organizar a história
no estilo gibi e assinar sua obra!

