
 
 

 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2020. 

Queridos Pais do 1º ano: 

 

Esperamos que todos se encontrem bem e com saúde e que nossos alunos tenham renovado as energias 

para a próxima fase do ensino à distância. 

Vamos retornar às nossas atividades com muita alegria, na segunda-feira, dia 1º de junho, ainda de forma 

virtual, até que tenhamos autorização para o retorno às aulas presenciais.  

A primeira semana de aulas será dedicada à revisão dos conteúdos trabalhados durante o período de 

atividades virtuais.  

Aproveitamos para enviar o quadro das atividades avaliativas que deveriam ter sido realizadas até o dia 15 

de maio. Solicitamos que confiram se todas as atividades de seu(sua) filho(a) já foram encaminhadas (vejam 

quadro abaixo), pois daremos mais uma oportunidade para que sejam postadas até o dia 08 de junho. 

Informaremos o restante das atividades avaliativas da primeira etapa, na primeira semana de junho. 

Iniciaremos as aulas de Cultura e Conhecimento, por Zoom, a partir do dia 9.06, às 16h. Enviaremos o link 

de cada curso para os representantes de turma. 

Em breve enviaremos um convite para uma reunião virtual de pais. 

Segue, abaixo, o horário das aulas e o link para acesso às aulas remotas ao vivo. 

Recebam o nosso afetuoso abraço, 
 

Mayra Araújo 

Diretora Pedagógica 

 

Horário 1º 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

1º 7h História  Matemática  Literatura História Geografia 

2º 7h50 Matemática  Química  Biologia  Literatura Inglês  

3º 8h40 Sociologia  P. Texto  Física  Filosofia Física  

4º 10h Física  Biologia  ICH Português Português  

5º 10h50 Ed. Física  Matemática  Matemática  Biologia Química 

6º 11h40 x Geografia  x Teatro/Música P. Texto  

16h x 
Cultura e 

Conhecimento 
x x x 

 
Link para acesso postado no Moodle, enviado por E-mail, WhatsApp e pelo Representante de Turma 

 
Atividades e Avaliações 

Data para 
devolver para o 

professor 
Atividade que deve ser enviada ao professor 

23/4 
 

Produção de Texto 

Biologia: prova questões fechadas 

27/4 Biologia: Fórum  

30/4 
 

Literatura: Atividade do livro (parte 1) 

Língua Portuguesa: Questões do fórum 



4/5 História: Debate na aula 

5/5 

Sociologia: atividade  

Inglês: prova 

Filosofia: questões do livro 

6/5 Matemática: prova 

7/5 

Produção de Texto 

Língua Portuguesa: atividade  

Química: elaboração de questão 

Biologia: prova 

Filosofia: mapa mental 

8/5 

Literatura: Atividade do livro (parte 2) 

Química: portfólio  

Língua Portuguesa: fórum 

11/5 

História: Trabalho em grupo 

Geografia: prova 

Química: questionário  

Inglês: prova 

13/5 

Literatura: atividade de revisão  

Inglês: estudo dirigido 

Geografia: prova 

14/5 

Filosofia: Atividade do livro 

Sociologia: prova  

Língua Portuguesa: Fórum  

15/5 

Física: prova 

Produção de Texto: projeto oralidade  

Física: atividades 

 


