
 

 

Agenda semanal de atividades avaliativas em aulas não presenciais -  7º ANO 

 10ª Semana – 18 a 22 de maio/2020 

 

Caros Alunos,  

Esta semana, de 18 a 22 de maio, será dedicada à realização das atividades extras de Arte (6º ao 9º 

ano), Cooperativismo (6º ano), Filosofia (7º, 8º e 9º anos) e Ensino Religioso (8º e 9º anos). As atividades 

serão postadas no site da escola – até as 9h de segunda-feira – e retiradas – a partir das 17h de terça-feira, 

momento em que essas atividades deverão ser entregues. Fiquem atentos às orientações dos professores 

(Eliézer e Hélio de Deus) e leiam, com os olhos e o coração, as mensagens que os professores estão enviando 

para vocês nos grupos de estudo e/ou no seu contato particular. 

Esperamos que, simultaneamente à realização das atividades extras, todos aproveitem esta semana 

para conferir atividades e, se necessário e possível, encaminhar ao professor, ou seja, colocar tudo em dia 

para que o professor possa fechar as notas. O prazo limite para entrega das atividades (em atraso) será 

na quarta-feira, dia 20 de maio. 

            Desejamos, também, que vocês tenham uma pausa para o descanso e que consigam se reorganizar 

para recomeçarmos bem na próxima semana. 

Abraços virtuais com desejos de muito sucesso na aprendizagem!!! 

 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Arte (Eliézer) 

Atividade extra: participar da videoconferência às 10:00 da manhã– 

o link será disponibilizado no grupo do WhatsApp. 

 

SEMINÁRIO 

 

Grupo 1 (Ana Luiza, Guilherme, João Paulo, Vitor) 

BARBATUQUES 

 

Grupo 2 (Heitor, João Pedro da Rocha, Maria Amanda) 

INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO 

 

Grupo 3 (João Pedro Rodrigues, João Vitor, Sophia, Vicente)  

SAPATEADO 

 

OBS* CADA GRUPO TERÁ 10 MINUTOS PARA 

APRESENTAR. 

 

Qualquer dúvida, estarei à disposição por mensagens via WhatsApp 

ou pelo e-mail: eliezer3r@gmail.com 

Filosofia 

(Hélio de Deus) 

 

Responder, a caneta, a atividade anexa ao site e devolver para o professor 

pelo WhatsApp até terça-feira (19/05). 
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