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Informativo da Rotina do dia   

Olá crianças, tudo bem com vocês?  Esta semana é uma semana bem especial, é chamada 

de “Semana Santa”! Mas por que Semana Santa? Como surgiu a Semana Santa? Bom, 

“Santa” significa o momento em que Jesus expulsou os mercadores do templo, e trouxe a 

ordem para a casa de seu Pai. É santa por que Jesus reuniu todos os seus discípulos e com 

eles repartiu o pão e o vinho, ensinando o mistério sagrado da comunhão. É santa por que 

Jesus não fugiu de seu destino e carregou a cruz com o peso de todos os pecados e nela foi 

crucificado para redimir nossos erros e nos mostrar o que é o verdadeiro amor. É santa por 

que Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e 

ocupou seu lugar ao lado de Deus Pai Todo Poderoso. A semana é santa por que graças ao 

sacrifício do filho de Deus, nos foi revelado o caminho para chegarmos até Ele. 

Geralmente nesta época fazemos algo especial, mas não é por que estamos longe que não 

faremos dessa semana uma semana de verdadeira comunhão com Cristo. Pois bem 

crianças, vocês estão dispostos a fazer da sua semana uma semana de Comunhão com 

Cristo? Pense em como você poderá realizar sua Semana Santa. 
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Fique atento aos nossos horários:   

 5º ano A, das 07:30h às 12:00, de segunda à sexta; 

 5º ano B, das 13:30h às 18h, de segunda a quinta e nas sextas-feiras das 13h às 

16:30h. 

 Lembrando que esta semana vamos até quinta feira, pois sexta feira é feriado. 

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

OK. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Obrigada! 

13ª aula quarta – feira  

Data: 08/04/20 

 

Meditação e Oração 

Semana de Oração: Será feita pela professora Josi, professora de artes do fundamental e 

ensino médio do Colégio Prelúdio. 

Artes: Vídeo da professora Josi. 

Atividade: No caderno de desenho, fazer uma ilustração da história que foi contata hoje. 

 

Religião: Nesta semana faremos sempre algumas atividades sobre a semana santa. Para 

iniciar, gostaria de apresentar alguns símbolos e significados que são representados na 

semana santa (Páscoa).  

 

 

Atividade 1 - Desenhe no caderno de desenho um sino (use sua criatividade pode 

usar cola colorida, glitter, grãos, papel picado...). Lembrem-se de usar materiais 

diferentes do que foi usado para a vela e do trigo/uva. 

 

 

Faça a atividades da apostila de religião das páginas 22, 23 e 24. 

Leia na bíblia, Mateus 13:1-23, 34-35 e Lucas 8:4-15 para responder as perguntas da 

página 22. 

Na página 23, no exercício 3, cole as ilustrações da página 81, de acordo com a 

história escrita nas passagens bíblicas solicitada para na leitura. 
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No exercício 4, responda as questões de acordo com a leitura feita. 

 

Crie uma história em quadrinho da história do Semeador que encontra-se em Lucas 

8:4-15. Não esqueça das falas dos personagens e de colorir o desenho (fazer no 

caderno de desenho. 

 

Português:   

  

Leitura do Texto: A Entrevista (acesse o vídeo pelo link: https://youtu.be/-52FcZEGY0I 

 

Fazer os exercícios da página 87 e 88. 

Na página 87, no exercício 16, responder as questões de acordo com o texto 

explicando quais as maneiras diferentes de falar. 

(Lembrem-se da linguagem formal e informal) 

No exercício 17, responder as questões de acordo com o texto contado. 

No exercício 18, responder as questões usando os tipos de linguagem figurada. 

Na página 88, no exercício C, fazer o caça-palavras de acordo com as frases abaixo 

para ser completadas com as palavras achadas no caça-palavras. 

No exercício D, completar os espaços usando C, Ç ou SS. 

Na letra E, fazer uma produção de texto usando as observações que estão sendo 

solicitada pela apostila (fazer no caderno de português). 

 

 

Projeto Ler é uma Aventura, Ficha 10, livro em PDF: “A Menina que esquecia de levar 

a fala para a escola”. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-52FcZEGY0I

