COLÉGIO ROGACIONISTA – BRASÍLIA
EQ 32/34- Lote D - Guará II - DF
Recredenciado pela portaria nº 203 de 17/06/2019 – SEE/DF
CNPJ 83.660.225/0003-63
Informativo nº 0011/2021 - NI

Brasília, 17 de maio de 2021.
Assunto: Teste - Roteiro para estudo 2° ano.
Senhores pais ou responsáveis,
Segue o roteiro para estudo referente à semana de teste do 2º bimestre que ocorrerá do dia 24 a 28 de
maio pela plataforma FTD conforme especificações abaixo. Os testes serão liberados/programados com
prazo de 24h pela professora regente na plataforma para que os estudantes possam responder.
Roteiro para estudo – 2° ano
2° Bimestre
Matemática
24/5

História
25/5

Ciências
26/5
Geografia
27/5

Língua Portuguesa
28/5

- Capítulo 1- De 0 a 100 (Págs. 76 a 97).
- Capítulo 2- Muitos caminhos (Págs. 98 a 115).
Fonte de estudo: livro didático e caderno.
-Módulo 1- O tempo do relógio (Págs.194 e 195).
- Módulo 1-.O calendário (Págs. 198 e 199).
- Módulo 1.-A escrita e a história (Págs. 206 a 209).
- Módulo 1-.As imagens contam histórias (Págs.210 e 211).
- Módulo 2-.Aprendemos a conviver em família (Págs. 222 e 223).
- Módulo 2-.OS sobrenomes e as profissões (Págs. 226 e 227).
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.
- Capítulo 1 – Nós, seres vivos (Págs. 144 a 157).
- Capítulo 2 – As plantas (Págs. 158 a 173).
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.
- Capítulo 1 – A minha casa (Págs. 228 a 237).
- Capítulo 2 – A escola onde estudo (Págs. 238 a 245).
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.
- Cantiga Popular (Págs. 54 a 57. Módulo 1).
- Frases, Letras maiúsculas e pontuação (Págs. 61 a 63. Módulo 1).
- Leitura e interpretação de texto-Poema: Os catadores de papel (Págs. 69 a 71. Módulo 1).
- Leitura e interpretação de texto- Poema: Ciranda dos insetos (Págs. 27 a 30. Módulo 2).
- Leitura e interpretação de texto- História em quadrinhos (´Págs. 58 a 61. Módulo 2).
- Substantivo (Págs. 64 a 67. Módulo 2).
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.

Obs: Lembramos aos senhores que, para marcação de Segunda Chamada, é necessária a solicitação junto à
secretaria do Colégio N1/SEDE em um prazo máximo de três dias úteis a partir do dia da perda da avaliação.
Esclarecemos, ainda, que só é isento (a) da taxa de pagamento, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais),
o(a) aluno(a) que apresentar atestado médico com CID de doença infectocontagiosa. (A informação está no
Guia do Aluno, página 21).
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

COLÉGIO ROGACIONISTA – BRASÍLIA
EQ 32/34- Lote D - Guará II - DF
Recredenciado pela portaria nº 203 de 17/06/2019 – SEE/DF
CNPJ 83.660.225/0003-63
Informativo nº 0011/2021 - NI

Brasília, 17 de maio de 2021.
Assunto: Teste - Roteiro para estudo 3° ano.
Senhores pais ou responsáveis,
Segue o roteiro para estudo referente à semana de teste do 2º bimestre que ocorrerá do dia 24 a 28 de
maio pela plataforma FTD conforme especificações abaixo. Os testes serão liberadas/programados com
prazo de 24h pela professora regente na plataforma para que os estudantes possam responder.
Roteiro para estudo – 3° ano
2° Bimestre

Matemática
24/5

História
25/5

Ciências
26/5

Geografia
27/5
Língua Portuguesa
28/5

- Adições, Módulo 1, (Págs. 126 a 129).
- Subtração, Módulo 1, (Págs. 132 a 135).
- Tabelas, Módulo 1, (Págs. 138 a 140).
- Gráficos, Módulo 1, (Págs.141 a 143).
- Adições com mais de duas parcelas, Módulo 2 (Págs. 68 a 71).
- Adição de parcelas iguais, Módulo 2 (Págs. 73 e 74.
- Adições e subtrações na reta numérica, Módulo 2 (Págs. 76 a 79).
- Situações - problema envolvendo adições e subtrações (caderno).
Fonte de estudo: livro didático.
- Módulo 2-Capítulo 4 - Pelo Meio do Caminho (Págs. 186 a 197).
- Slides e caderno
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.
- Animais em todos os lugares
- Vamos ao zoológico, Módulo 2, (Págs.144 e 145).
- A vida no zoológico, Módulo 2, (Págs. 148 e 149).
- A vida no ambiente natural, Módulo 2 (Págs. 150 a 153).
- Os dinossauros, Módulo 2, (Pág. 158).
- Grupos de dinossauros, Módulo 2, (Págs.159 e 160).
- Os dinossauros e as aves , Módulo 2, (Pág. 163).
-A extinção dos dinossauros, Módulo 2, (Págs. 164 e 165).
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.
- Módulo 2- Capítulo 4- As paisagens são únicas e se transformam (Págs. 220 a 233).
- Slides e caderno.
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.
- Carta pessoal e e-mail pessoal, Módulo 2 (Págs. 14 a 17).
- Uso de ch, lh e nh, Módulo 2 (Págs. 20 a 22).
- Uso do til (~), M e N no final de sílaba, Módulo 2 (Págs.38 a 41).
- Separação silábica – caderno.
- Substantivo próprio e comum – caderno.
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.

Obs: Lembramos aos senhores que, para marcação de Segunda Chamada, é necessária a solicitação junto à
secretaria do Colégio N1/SEDE em um prazo máximo de três dias úteis a partir do dia da perda da avaliação.
Esclarecemos, ainda, que só é isento (a) da taxa de pagamento, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais),
o(a) aluno(a) que apresentar atestado médico com CID de doença infectocontagiosa. (A informação está no
Guia do Aluno, página 21).
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.
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Brasília, 17 de maio de 2021.
Assunto: Prova - Roteiro para estudo 4° ano.
Senhores pais ou responsáveis,
Segue o roteiro para estudo referente à semana de teste do 2º bimestre que ocorrerá do dia 24 a 28 de
maio pela plataforma FTD conforme especificações abaixo. Os testes serão liberadas/programados com
prazo de 24h pela professora regente na plataforma para que os estudantes possam responder.
Roteiro para estudo – 4° ano
2° Bimestre

Matemática
24/5

História
25/5

- Livro módulo 2 – Capítulo 4 – O que posso medir.
- O metro e o centímetro (Págs.74 e 75).
- O quilômetro (Págs.78 e 79).
- Perímetro de uma figura (Págs. 80 e 81).
- Livro módulo 2 – Capítulo 5 – Vamos multiplicar.
- Adição de parcelas iguais (Pág. 98).
- Disposição retangular (Pág. 99).
- Proporcionalidade (Págs. 100 e 101).
- Calculando multiplicações (Págs.104 e105).
- Problemas envolvendo multiplicações (Págs. 107 a 109).
Fonte de estudo: Livro didático, caderno, Atividades complementares (folhas xerografadas)
Livro módulo 2 – Capítulo 4 – Descobrindo os mares.
- O tempo das navegações (Págs. 198 e 199).
- O que há nos mares (Págs. 200 e 201).
- Livro módulo 2 – Capítulo 5 – As Grandes Viagens.
- Portugal e Espanha pelos mares (Pág. 208).
- O início das Grandes Navegações (Págs. 208 e 209).
- Como era uma viagem marítima no tempo dos descobrimentos (Págs. 210 e 211).
- Fonte de estudo: Livro didático (módulo 2), slides e caderno.

- Módulo -Capítulo 4: Uma ajuda do mundo microscópico

Ciências
26/5

- Fermentação (Págs. 154 a 156).
- Fermentação para fazer combustível (Págs. 158 a 162).
Obs: É importante assistir as aulas ao vivo gravadas com o conteúdo apresentado.
Fonte de estudo: Livro didático (módulo 2), slides, leituras complementares e caderno.

- Módulo 2- Capítulo 4: O Brasil no mundo.
- A divisão do mundo em continentes (Págs. 234).
- As divisões do continente americano (Págs. 239 e 240) e leitura complementar.
- O território brasileiro (Págs. 242) e slides.
Fonte de estudo: Livro didático (módulo 2), slides, leitura complementar/caderno.
- Módulo 2- Capítulo 4/Leitura e interpretação.
- Crônica narrativa (Págs. 10 a 13, 18 e 22).
-Usos da vírgula (Págs. 16 e 17).
Língua Portuguesa -Capítulo 5
- Reportagem (Págs. 26 a 32).
28/5
- Uso de AI, EI e OU no fim de sílabas (Págs. 36 a 39).
- Ditongo, tritongo e hiato (caderno).
Fonte de estudo: Livro didático (módulo 2), slides, leitura complementar/caderno.

Geografia
27/5

Obs: Lembramos aos senhores que, para marcação de Segunda Chamada, é necessária a solicitação junto à
secretaria do Colégio N1/SEDE em um prazo máximo de três dias úteis a partir do dia da perda da avaliação.
Esclarecemos, ainda, que só é isento (a) da taxa de pagamento, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), o(a)
aluno(a) que apresentar atestado médico com CID de doença infectocontagiosa. (A informação está no Guia do Aluno,
página 21).
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.
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Brasília, 17 de maio de 2021.
Assunto: Prova - Roteiro para estudo 5° ano.
Senhores pais ou responsáveis,
Segue o roteiro para estudo referente à semana de testes do 2º bimestre que ocorrerá do dia 24 a 28
de maio pela plataforma FTD conforme especificações abaixo. Os testes serão liberados/programados
com prazo de 24h pela professora regente na plataforma para que os estudantes possam responder.
Roteiro para estudo – 5° ano
2° Bimestre

Matemática
24/5

História
25/5

- Sólidos Geométricos “prismas e pirâmides” (Págs. 84 a 87) e folha/caderno
- Planificação (Págs. 88 a 94).
-Corpos redondos (Págs. 95 e 96).
- Volume (Págs. 97 a 99).
- Geometria plana (Págs. 108 e 109).
- Reta, semirreta e segmento de reta (Págs. 110 e 111), folha e caderno.
- Retas paralelas,retas concorrentes e retas perpendiculares (Págs. 112 a 114), folha e caderno.
Fonte de estudo: livro didático, cadernos e xerocopiadas (folhas postadas no mural da plataforma).
- Apostila – Grécia.
- Livro módulo 02.
- Os fenícios (Págs. 224 a 229).
- As cidades Gregas (Págs. 230 a 233).
- Um mundo de deuses, heróis e atletas (Págs: 236 a 241).
- Revisão do caderno.
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.

Ciências
26/5

Geografia
27/5

- Módulo 02
- O ciclo da água (Págs. 172 a 179).
- A água é fundamental à vida (Págs: 184 a 190).
- Economizar para não faltar (Págs: 192 a 195).
– O ciclo da água (Apostila).
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.
- Apostila – As cidades brasileiras.
- Livro módulo 02.
- O Brasil urbano (Págs. 262 a 271).
- Cidades espontâneas ou planejadas (Págs. 272 a 277 ).
- O processo de urbanização do Brasil (Págs. 278 a 283).
- Revisão (caderno).
Fonte de estudo: Livro didático e caderno.

- Capítulo 02, 03 e 04

Língua
Portuguesa
28/5

- Módulo 01 - Palavras sentimentos e sentidos.
- Módulo 02 – Pequenas grandes histórias.
- Rindo à toa!
- Encontrando palavras para dizer!
- Pequenas grandes histórias.
- Módulo 1
- Gênero Anedotas, piadas e cartum (Págs. 30 a 47), (explicação e atividade doc.word), (explicação e
atividades no caderno).
- Gênero Verbete. (Págs. 64 a 74), (explicação e atividade doc.word).
- Módulo 2
- Gênero Microconto. Mód. 2 – cap..4- (Págs.08 a 29).
- O uso dos tempos verbais. (Págs. 18 a 22), (explicação e atividades no caderno, doc.word).
- Gênero Gráficos e tabelas (Págs. 30 a 40),(explicação doc.word).
Fonte de estudo livro didático, caderno e atividades.

Obs: Lembramos aos senhores que, para marcação de Segunda Chamada, é necessária a solicitação junto à secretaria do Colégio

N1/SEDE em um prazo máximo de três dias úteis a partir do dia da perda da avaliação. Esclarecemos, ainda, que só
é isento (a) da taxa de pagamento, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), o(a) aluno(a) que apresentar
atestado médico com CID de doença infectocontagiosa. (A informação está no Guia do Aluno, página 21).
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

