
 

 ATENÇÃO - Calendário 1º trimestre 
 
14/04: fechamento das notas do 1º trimestre  
16/04: conselho de classe (NÃO HAVERÁ AULA )  
19/04: liberação do boletim do 1º trimestre (liberação do BOLETIM a partir das 12h) 
20/04: plantão pedagógico do Ensino Fundamental (NÃO HAVERÁ AULA)  
21/04: FERIADO TIRADENTES 
22 à 28/04: Avaliações de Recuperação na plataforma Teams. 
03/05: fechamento das notas de recuperação do 1º trimestre  
05/05: liberação do boletim do 1º trimestre com as notas de recuperação (liberação do BOLETIM a partir das 
12h) 
 

 

 RELATÓRIO DE TAREFAS NÃO FEITAS: Sr.(as) pais e responsáveis, está disponível para consulta, junto com 

relatório de ocorrências, via sistema acadêmico (digite seu usuário e a senha de acesso, aquele que recebeu no ato 

da matrícula). Você também consegue acompanhar a realização das atividades/avaliações com o login e senha do 

aluno na Microsoft Teams no campo “trabalhos”. 

 

 Informamos que os boletos referente a mensalidade do mês já foram enviados para os e-

mail dos pais/responsáveis!! 

 

 

 

Recadinho da Biblioteca: 

Olá, Alunos! Tudo bem com vocês? 

Gostaram da leitura dos livros da Biblioteca? 

Durante as semanas de aulas on-line para todos desde o dia 12 de março nós renovamos a data de empréstimo, 

mas já podemos receber estes livros de volta.  

Por favor, coloque os livros da biblioteca que estão com você na caixa de plástico na cor preta que está na 

Portaria do Ensino Fundamental e na Portaria do Ensino Médio. 

Assim, você poderá renovar suas leituras, pois estes livros que estão com você não serão mais renovados e 

passarão a contar como atraso.  

Até breve! Abraços! 

Evelina  

Bibliotecária 

 

 

 

 

 

 Ciências – Lara Cavalcante 

Olá investigadores! Voltamos com tudo, então sua 
missão da semana é olhar bem a sua casa, vale 
todos cômodos, pesquise por objetos, pisos, 
bancadas, qualquer coisa que seja feita a partir de 
rochas. Será que você consegue identificar? Lembre-
se de registrar tudo em nosso bloco de anotações, 

quer dizer, caderno de ciências. 😉 

Use o seguinte título: "O uso das rochas em nosso 
cotidiano."  

 Escreve o nome de tudo que você encontrar 
em sua casa que é feito de rochas;  

 Tente identificar qual rocha foi utilizada para 
fabricação (o nome dela);  



 Determine em qual classificação a rocha se 
encaixa: metamórfica, magmática ou 
sedimentar. 

 Se não encontrar nada em sua casa, 
pesquise em qualquer fonte de consulta 
(livros, revistas, internet) onde e como as 
rochas são utilizadas no nosso dia a dia, 
quais são utilizadas e também a 
classificação delas.  

Os resultados da sua pesquisa deverão ser 
entregues até: 16/04/2021.  
Não atrasem, estou ansiosa pelos resultados! 
 

 Educação Física – Wendel 
 Atividade – Introdução aos Esportes de 

precisão 
Durante a aula será explicado as possibilidades e 
adaptações dos Esportes de Precisão. Será 
demonstrado o esporte Dodgeball adaptado 
(queimada de mesa). Os alunos terão que tentar 
executar esse jogo em casa e deverão postar 
imagens da execução da atividade na plataforma 
Teams até o dia 16/04/2021.  
Outras instruções serão dadas durante as aulas. 
 

 Ensino Religioso – Débora Menezes 
Olá, alunos e responsáveis, nesta semana 
começaremos a realizar um projeto que busca 
ressignificar o olhar dos filhos para os responsáveis 
e vice versa. O projeto se chama:  
Caderno de elogios – Vamos ressignificar nosso 
olhar. 
O aluno deverá customizar um caderno ou se preferir 
realizar de maneira virtual (word). A ideia é que o 
aluno escolha alguém de sua família para realizar o 
projeto. A cada mês o aluno deverá registrar elogios 
para a pessoa que ele escolheu em seu caderno e 
no outro mês será a pessoa escolhida que deverá 
realizar elogios ao aluno. A troca acontecerá 
mensalmente até o mês de novembro, compondo a 
nota de N2 do 3ª trimestre de 2021, referente a 
disciplina de ensino religioso. A cada mês o aluno 
será convidado a apresentar um elogio relatado no 
caderno com a turma.  
O projeto se encontra anexado na sala virtual das 
turmas, possibilitando os responsáveis conhecer de 
maneira mais profunda a importância do elogio e a 
maneira correta de realizá-lo. 

 

 Geografia – Evelline, Rafaela e 
Wilker 

Queridos alunos, realizem as atividades das páginas 
508 e 510 sobre o conteúdo "Imagens de 
satélite"  no livro. Caso tenham alguma dúvida, 
façam leitura das páginas 506, 507 e 509. Ao término 
da atividade, a mesma deverá ser postada na 
Plataforma Teams até o dia 16/04/2021, dentro da 
atividade de roteiro atribuída. Não se esqueçam de 
entregar as atividades visto que somadas essas 
contam como nota de N2.  

"Que a sede por conhecimento nunca se acabe e 
você sempre encontre novas fontes para se 
hidratar." 

 

Gramática – Danilo 
Olá turma! Espero que todos estejam bem. 
Seguem algumas orientações a respeito de nossas 
próximas aulas. 
Vamos trabalhar em sala os conteúdos verbo e 
pontuação. Durante a semana será postado na 
plataforma teams a atividade da semana para ser 
realizada no caderno. Postar foto na plataforma 
Teams até o dia 16/04/2021.  

 
 História – Dayane 

Atividade do Livro 
Responder as questões da página 451. (1 até 11); 
Obs. Faça a leitura dos textos do capítulo para 
produzir respostas mais completas.    
Postar a foto nítida da tarefa no Teams.  
Entregar atividade dia: 13/04 (terça-feira). 
 

 Matemática I – Karolina  
       Nesta semana vamos estudar sobre operações 
com frações e forma mista. 
Ler as páginas 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 
204.  
Fazer as seguintes atividades: páginas 198 e 199 n° 
27, 28, 29 e 30; página 200 n° 31 e 32 e 33. 
Observação 1: Após responder todos os exercícios 
você deve postá-los no TEAMS, na aba tarefas que 
terá o lugar correto para fazer a postagem. 
Observação 2: A atividade deverá ser postada até o 
dia 16/04/2021 (sexta-feira). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Horário de aula – presencial  
Turmas B e E 

 
Turma 6B - Grupo 1 - Sala 09 

 (A à João Pedro) 
      Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPG LPPT His Geo Art 

08:10 LPL Ing Mat.I His Ing 

09:20 His Cien Ens.R. Cien Mat.I 

10:10 Mat.I Geo Mat.II Ed.Fis Geo 

11:00 LPPT Mat.I Cien Ed.Fis LPG 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
Turma 6B - Grupo 2 - Sala 10 

 (José Vitor - Z) 
      Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 His Mat.I LPG LPPT Mat.I 

08:10 Ing LPPT Cien Cien Ed.Fis 

09:20 Art LPL Ing Geo Cien 

10:10 Geo Mat.II Ed.Fis His LPG 

11:00 Mat.I Geo His Mat.I Ens.R. 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
Turma 6E - Grupo 1 - Sala 11 

 (Letra A à J) 
      Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPL Ing Cien Mat.II Ens.R. 

08:10 Mat.I Mat.I Geo Geo LPG 

09:20 Ed.Fis LPPT Mat.I Ing His 

10:10 LPG Cien His Mat.I Art 

11:00 His Geo Ed.Fis Cien LPPT 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
Turma 6E - Grupo 2 - Sala 12 

 (Letra K à Z) 
      Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Art His Mat.I Cien LPG 

08:10 LPG Mat.II Ed.Fis Ing His 

09:20 Mat.I Geo LPL Mat.I Ing 

10:10 His LPPT Cien Geo Mat.I 

11:00 Geo Cien Ens.R. LPPT Ed.Fis 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
 
 
 
 
 
 



Horário de aula Online 
Aula Online 

    Turmas A, B, C 
     Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.I LPL Geo Ed.Fis LPPT 

08:10 Ens.R. Cien LPG Mat.I Geo 

09:20 Ing Ed.Fis His LPPT Art 

10:10 Geo Mat.I Mat.I Cien His 

11:00 LPG His Ing Mat.II Cien 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

      

      

      Aula Online 
    Turmas D, E, F 

     Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPPT Cien Ed.Fis Mat.I His 

08:10 Art His Ens.R. Geo Mat.I 

09:20 LPG Mat.I Cien Geo LPG 

10:10 LPL Ing LPPT Mat.II Cien 

11:00 Ed.Fis Geo Mat.I His Ing 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 


