
 

COLÉGIO FRANCISCANO SANTÍSSIMA TRINDADE 
106 anos ensinando valores  

para toda a vida. 
 

NOVO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DOMICILIARES 
- Período de 18 a 22/05 –  

 

As aulas, realizadas através das atividades domiciliares diárias, são para todos os alunos, 
desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.  

A obrigatoriedade no cumprimento delas garante a continuidade da aprendizagem dos 
alunos, preparando-os para as futuras aprendizagens no retorno das atividades presenciais no 
Colégio. Por isso a importância de serem diárias, a fim de que o processo continue se 
desenvolvendo de forma gradativa. Além disso, essas atividades realizadas em casa serão 
validadas como dias letivos normais. 

 

As atividades serão disponibilizadas diariamente, até às 9h da manhã, com a seguinte 

organização: 
 

 Infantil 1, 2 e 3:  
- as atividades continuarão sendo enviadas diariamente através dos grupos institucionais no 

WhatsApp.  
 

 Infantil 4 e 5:  
- os alunos continuarão recebendo as atividades diárias através do PORTAL DO ALUNO, disponível 

no Site do Colégio. Além disso, continuarão sendo realizadas algumas atividades “ao vivo”, 

utilizando aplicativo de videoconferência; os dias e horários das videoconferências serão 

comunicados pelas professoras através do Portal do Aluno.  
  

 1º ao 3º ano:  
- os alunos continuarão recebendo as atividades diárias através do PORTAL DO ALUNO, disponível 

no Site do Colégio. Além disso, continuarão sendo realizadas algumas atividades “ao vivo”, 

utilizando aplicativo de videoconferência; os dias e horários das videoconferências serão 

comunicados pelas professoras através do Portal do Aluno.  
 

 4º e 5º anos:  

- os alunos continuarão recebendo as atividades diárias através do PORTAL DO ALUNO. Além 

disso, continuarão sendo realizadas aulas “ao vivo”, utilizando aplicativos de videoconferências. 

Por isso, é muito importante o acesso diário ao Portal do Aluno, pois os dias e horários das aulas 

ao vivo são informados aos alunos através do Portal.   
 

- Abaixo apresentamos o cronograma dos componentes curriculares envolvidos nas atividades 

diárias. 
 

 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio: 
- os alunos continuarão recebendo as atividades diárias através do PORTAL DO ALUNO. Além 

disso, continuarão sendo realizadas aulas “ao vivo”, utilizando aplicativos de videoconferências. 

Por isso, é muito importante o acesso diário ao Portal do Aluno, pois os dias e horários das aulas 

ao vivo são informados aos alunos através do Portal.   
 

- Abaixo apresentamos o cronograma dos componentes curriculares envolvidos nas atividades 

diárias. 
 



 

 

 4º a 8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 

18/05 
(segunda-feira) 

19/05 
(terça-feira) 

20/05 
(quarta-feira) 

21/05 
(quinta-feira) 

22/05 
(sexta-feira) 

História 
Ensino Religioso 

Língua Portuguesa 
Ciências 

 

Matemática 
Língua Inglesa 

Educação Física 
Arte 

Língua Portuguesa 

Geografia 
Matemática 

 
 

 
 

 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 

18/05 
(segunda-feira) 

19/05 
(terça-feira) 

20/05 
(quarta-feira) 

21/05 
(quinta-feira) 

22/05 
(sexta-feira) 

Química  
Matemática 

Física 
Educação Física 

Língua Portuguesa 

Ensino Religioso 
Química 

Matemática 

História 
Geografia 

Arte 
Língua Inglesa 

Língua Portuguesa 
 

 
 

 

 ENSINO MÉDIO 
 

18/05 
(segunda-feira) 

19/05 
(terça-feira) 

20/05 
(quarta-feira) 

21/05 
(quinta-feira) 

22/05 
(sexta-feira) 

Filosofia 
Sociologia  
Química  
Biologia 

Física 
Língua Portuguesa 

Matemática 
 

Língua Espanhola 
Arte 

Literatura 

Química  
Educação Física 
Ensino Religioso 

 

Matemática 
Língua Inglesa 

Biologia 

 

 
 

 

É importante lembrar: estamos em isolamento social, em casa, para 

preservar a vida, a saúde, não estamos em férias. Por isso, as aulas 

continuam. O que mudou é o jeito ! Desde o início do isolamento social, a 

nossa sala de aula é virtual.  

Prossigam dedicados, persistentes, organizados e esforçando-se para fazer o 

melhor que puderem. Bons estudos !  


