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CRONOGRAMA DE ESTUDOS SEMANAL ENSINO REMOTO
TURMA: 52

PROFESSOR: Luís Tadeu

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE: 14/12 a 18/12

Descrição do estudo a ser desenvolvido

1 – Atividade 01 – Vamos fazer um terrário? O terrário é um minijardim cultivado dentro de um vidro limpo que
pode ser aberto ou fechado. A proposta é fazer um terrário aberto. Para fazer um terrário aberto será preciso
regar a cada 15 ou 20 dias. 1º- Escolha um vidro transparente que você tenha em casa. Limpe bem. 2º Coloque primeiro uma camada de pedrinhas que você tenha em casa para fazer a drenagem. 3º - Coloque
areia. 4º- Coloque terra. Intercale com areia e terra. Escolha a planta que você quer plantar. Sugestão: suculenta
ou outra da sua preferência. Decore com pedras coloridas ou outros objetos de seu gosto. Fotografe seu
terrário e poste no grupo de WhatsApp das famílias da turma 52.

Figura 01. Terrário aberto
2- Atividade 02 da semana: Exercício de português: Escreva uma redação sobre o Tema: a Natureza em
Minha Casa e crie um desenho para ilustrar seu texto.

Atenção Senhores Pais ou Responsáveis quanto aos livros didáticos utilizados pelos alunos no decorrer do ano letivo! Durante o
ano letivo de 2020 vivemos uma situação completamente atípica, devido pandemia do novo coronavírus. Com isso, tivemos que nos
adaptar a essa realidade e ao ensino remoto, onde foi de fundamental importância podermos contar com o uso dos nossos livros
didáticos. Porém, está chegando a hora dos livros retornarem para a escola, a fim de que possamos organizá-los, para que nossos
alunos possam utilizá-los novamente no ano seguinte, situação em que mais uma vez, certamente serão fundamentais. Para isso
contamos com o apoio dos nossos alunos e responsáveis, que deverão fazer a entrega dos livros na escola.

