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Informativo da Rotina do dia 

Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu não sei vocês, mas eu nunca tive tanta vontade de 

estar na sala de aula, como tenho agora. Ficar em casa é bom, ter os nossos familiares por 

perto é maravilhoso. Mas estar com os nossos amigos para partilharmos informações, ideias, 

brincadeiras, entre outras coisas, também é muito bom. Creio que muito em breve, nós 

estaremos juntos e tendo essa certeza que eu convido todos vocês para esse final de 

semana reservar apenas alguns minutinhos do seu tempo para orar ao nosso Deus e pedir 

que abençoe nossa nação e o mundo. 

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. 

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

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Obrigada! 

10ª aula sexta – feira  

Data: 03/04/20 

Meditação: Subindo em árvores (feito em áudio no whatsApp).    

 

Geografia 

Explicação do texto “As indústrias do Nordeste” e “O turismo na região Nordeste”.  

(link: https://youtu.be/wUaTpJ9C19s ) 

Leitura do texto da página 184 até 186  “As indústrias do Nordeste” 

Após essa leitura responder as questões da página 186 e 187. Não esqueça de usar o mapa sempre que 

precisar. 

Leitura do texto da página 188 até 190 “O turismo na região Nordeste”. 

Após a leitura responder as questões que estão na página 190. 

 

Para casa: Responder as questões da página 191 e 192.  Leia o enunciado com bastante atenção para 

entender melhor o que está sendo solicitado. 

 

 

https://youtu.be/wUaTpJ9C19s
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Atividades extras de revisão de Português – fazer no caderno. 
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