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NOTA

Querido aluno,
Espero que esteja com muita saúde!
Estamos passando por um momento difícil. Todos nós ainda estamos nos organizando
para o cumprimento das determinações do Ministério da Saúde para o combate e a
prevenção do Coronavírus. A pandemia e o isolamento constituem situações que nunca
experimentamos antes. E por isso torna-se um grande desafio.
Mesmo distantes, estou com você. Juntos, vamos vencer a ansiedade, a angústia, o
estresse, o tédio, a solidão e superar este momento!
Na quarentena, você receberá materiais para estudar e para manter a rotina de
estudos.



As primeiras tarefas foram enviadas via whatsApp (previamente marcadas em sala na
nossa última aula, 17/03).
Hoje foi enviado para o e-mail da turma um PowerPoint com conteúdo específico de
História, vídeo interativo, links e atividades de sistematização. Peço que estude e realize
tudo que foi solicitado.
E lembre-se de que é hora de aprendermos uma nova forma de conviver e estudar.
Em breve entrarei em contato.
Abraço
Rose Lima
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NOTA

Querido aluno,
Espero que esteja com muita saúde!
Estamos passando por um momento difícil. Todos nós ainda estamos nos organizando
para o cumprimento das determinações do Ministério da Saúde para o combate e a
prevenção do Coronavírus. A pandemia e o isolamento constituem situações que nunca
experimentamos antes. E por isso torna-se um grande desafio.
Mesmo distantes, estou com você. Juntos, vamos vencer a ansiedade, a angústia, o
estresse, o tédio, a solidão e superar este momento!
Na quarentena, você receberá materiais para estudar e para manter a rotina de
estudos.



As primeiras tarefas foram enviadas via whatsApp (previamente marcadas em sala na
nossa última aula, 17/03).
Hoje foi enviado para e e-mail da turma um PowerPoint com conteúdo específico de
História, vídeo interativo, links e atividades de sistematização. Peço que estude e realize
tudo que foi solicitado.
E lembre-se de que é hora de aprendermos uma nova forma de conviver e estuda.
Em breve entrarei em contato.
Abraço,
Rose Lima
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NOTA

Querido aluno,
Espero que esteja com muita saúde!
Estamos passando por um momento difícil. Todos nós ainda estamos nos organizando
para o cumprimento das determinações do Ministério da Saúde para o combate e a
prevenção do Coronavírus. A pandemia e o isolamento constituem situações que nunca
experimentamos antes. E por isso torna-se um grande desafio.
Mesmo distantes, estou com você. Juntos, vamos vencer a ansiedade, a angústia, o
estresse, o tédio, a solidão e superar este momento!
Na quarentena, você receberá materiais para estudar e para manter a rotina de
estudos.



As primeiras tarefas foram enviadas via whatsApp (previamente marcadas em sala na
nossa última aula, 17/03).
Hoje foi enviado para e e-mail da turma um PowerPoint com conteúdo específico de
História, vídeo interativo, links e atividades de sistematização. Peço que estude e realize
tudo que foi solicitado.
E lembre-se de que é hora de aprendermos uma nova forma de conviver e estuda.
Em breve entrarei em contato.
Abraço
Rose Lima

