
 
 

   Queridos Estudantes! 

 

    A recomendação de ficar em casa para diminuir a propagação do novo Coranavírus 

não significa estar de férias e deixar sua rotina de estudo de lado! 

   Então, siga as orientações que preparamos para não perder o foco e saber como 

estudar nesses próximos dias: 

1. Siga os roteiros de atividades e sua rotina de estudo à risca. O ideal é realizar 

um cronograma semanal de estudos; 

2. Nas segundas-feiras TODOS os componentes curriculares irão postar suas 

atividades para serem realizadas durante a semana; 

3. Você deverá estipular sua rotina de estudo semanal, conforme seu cronograma. 

Por exemplo: segunda-feira irá realizar as atividades de Língua Portuguesa e 

Física, na terça-feira as de Biologia e Geografia. Essa rotina é sua! 

4. Os componentes curriculares de Educação Física, Língua Inglesa e Ensino 

Religioso serão postadas na plataforma Google Class. Caso você não tenha 

recebido seu login e senha, entre em contato pelo e-mail: 

suporte@mariaimaculada.com.br  

5. As atividades deverão ser entregues nas salas de aula virtual, no campo 

Atividades, até a segunda-feira seguinte, até às 18h; 

6. Os professores estarão à disposição para sanar alguma dúvida no campo 

Fórum, em seus horários de trabalho; 

7. Assista filmes e séries que possam contribuir com seu estudo, principalmente 

nas Áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza conteúdos serão 

encontrados em documentários, séries, filmes que você consegue assistir em 

plataformas de streaming. Veja algumas sugestões: 

• Brasil (Colônia, Era Vargas, Era Populista) Geral (Idade Média e 

Moderna, Revolução Industrial, I e II Guerra Mundial, Nazismo e 

Fascismo, Liberalismo e Guerra Fria; 

• Iluminismo; 

• Relações de Trabalho; 

• Pensadores da Grécia Antiga; 

• Meio Ambiente 

8. Aproveite para realizar suas leituras obrigatórias; 

9. Refaça as questões dos simulados realizados em 2019; 

10. Treine sua redação conforme orientações das professoras de Língua 

Portuguesa; 

11. Alertamos que devido ao grande número de acessos no mundo todo, a 

plataforma UNOi poderá passar por períodos de estabilidade. 

 

     Desejamos bom estudo e que em breve possamos retornar a nossa rotina normal! 

 

                                                                                                Adriana Ribas 

                                                                                        Coordenação Pedagógica 
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