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TERÇA-FEIRA DIA 16/06/2020 

 

Senhores Pais,  

Os alunos que não participarão das aulas presenciais deverão acompanhar a 
transmissão ao vivo da aula através do Google Meet, seguindo o Roteiro de Estudos 
das 13h às 17h. 

Este é o link FIXO para todas as aulas, todos os dias: https://meet.google.com/ckc-
krms-jac?hs=122&authuser=0 

 

TURMA: 5 o ano B - Professora: Lia 

Horário de aula de terça-feira 16/06/2020 

1ª aula 

13h às 
13h50 

 

Inglês - revisão para prova. 

2ª aula 

13h50 às 
14h40 

MÚSICA  
Relembraremos a atividade feita da semana passada e com a apreciação 
musical ouviremos alguns estilos musicais e logo depois os alunos 
deverão desenhar o que a música lhes sugerem. 
 

14h40 às 
15h 

Intervalo para lanche 

3ª aula 

15h às 
15h50 

ARTES 

Assista a aula presencial ou online onde a professora vai explicar como é 

realizada a obra de arte dos cartazes de propagandas ou motivacionais. 

Escolha um tema que queira apresentar para os colegas e monte um cartaz 

sobre o assunto. 

 Busque trabalhar com um tema bom de motivação e desenvolvimento. 

Pode trabalhar com partes impressas, com recortes ou com desenho. 

Apostila Modulo-3- 33 e 35 Bienal. 

 

4ª aula 

15h50 às 
16h40 

geografia: Revisão de Geografia. Apostila do 1° bim - Unidade 1 
descobrindo o Brasil. 
 

As regiões  Brasileiras 

https://meet.google.com/ckc-krms-jac?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/ckc-krms-jac?hs=122&authuser=0


http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a45d421e-8ae3-4407-
8668-
aa750f6652be&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_G
eografia_5Ano_AD 

5ª aula 

16h40 às 
17h  

Geografia:Revisão de Geografia. Apostila do 1° bim - Unidade 1 
descobrindo o Brasil 
Povos. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6a4d85a8-56fd-47e1-
b8e4-
c98d20cae69f&instituto=objetivo&referencia=200505_EvlinGomes_Geo
grafia_5Ano_AD. 
 

Os três poderes. 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=adbc04e4-e82c-4761-
9786-
7b3eebf101b8&instituto=objetivo&referencia=200413_EvlinGomes_Geo
grafia_II_5Ano_AD 

 

 Observações: 
 

 Inglês: Apostila do 1º Bimestre, caderno de Inglês, estojo 
completo (lápis, borracha, apontador, marca texto, tesoura e 
cola), régua e lápis de cor. 

 

 Trazer as apostilas do 1º bimestre, agenda, estojo, pasta com 
encartes de mapas e caderno história e geografia.  

 

                                                                                         Atenciosamente, Equipe Pedagógica 
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