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Olá crianças, vocês estão bem? A Saudade é grande!!! Mas sabemos que é necessário essa 

distância. Relembrando que ao término de cada atividade realizada, tire fotos e me 

encaminhe pelo WhatsApp, ok? 

Fique atento aos nossos horários:  

 5º ano A, das 08h às 11h30, de segunda à sexta; 

 5º ano B, das 15h às 18h, de segunda a quinta e nas sextas-feiras das 14h às 17h. 

Cada recado que for enviado pelo WhatsApp, favor confirmar sua leitura com um “joinha” ou 

OK. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Obrigada! 

3ª aula Quarta - Feira 

Data: 25/03/20 

Meditação: Que alívio “Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se 

mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32(https://youtu.be/l8ynd4_ZK_s) 

Matemática: Correções das páginas: 254 a 257 (fotos das correções enviadas). 

Português: Correção da página 70 “Desafio” (será encaminhado um áudio) e “Ortografar” (enviada 

foto via whatsapp). 

Lição de casa: 

Na página 71 será dado a continuidade na produção de texto. (O aluno irá escolher uma das 

propostas apresentada e irá desenvolver o seu texto seguindo o roteiro da página 71 e 72).  Continuar 

no caderno a partir da parte que você parou. Entregar dia 30/03/20 (fotos) 

Leitura do Texto “Uxa, ora fada, ora bruxa” (disponibilizado no canal Thais Koeller – 

https://youtu.be/oem8Xg3nuH0) 

Responder as atividades da página 79. No exercício 5 letra A (observar as estrofes que estão escritas 

no texto e justificar as mudanças de comportamento da fada/bruxa. (Responder no caderno) 

Letra B (completar o quadro que está na página 79 palavras gravadas com X ou com CH e que 

tenham o mesmo som da palavra que está na primeira linha. BOLACHA/ PEIXARIA). 

Na página 80, no exercício 6, realizar apenas a letra C (completar os espaços com X ou CH). 

Lição de casa: 

Artes: Desenhar no caderno de desenho a parte da história “Uxa, ora fada, ora bruxa” que mais lhe 

chamou a atenção. Não esqueça de colorir.  Entregar dia: 27/03/20 (fotos) 

https://youtu.be/l8ynd4_ZK_s
https://youtu.be/oem8Xg3nuH0
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