


Diário do Acolhimento

5º ano Remoto

Neste Diário de Bordo vamos relatar todo 

o nosso percurso: acertos, erros e ideias. 

Tudo é importante, pois estamos 
construindo a história do nosso projeto.



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

3Problemática: vídeo

Etapas 

Registrar uma palavra que caracterize a 
cidadania para você.

Chuva de palavras.

Conhecer tema 

Assistir vídeo

Diário de bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

“Por vezes sentimos que aquilo que 
fazemos não é senão uma gota de água 
no mar. Mas o mar seria menor se lhe 

faltasse uma gota.” ― Madre Teresa de  

Calcutá

3

http://g1.globo.com/pb/paraiba/paraiba-comunidade/videos/v/cidadania-e-bem-comum-reveja-reportagens-da-campanha-da-rede-paraiba-bloco-01/4034625/


SLIDESMANIA.COM

Primeiro nós retomamos o que é a cidadania, escrevendo no 
mentimenter uma palavra que a caracteriza. Em seguida, nós 
assistimos um vídeo sobre diversas situações cotidianas em 
que as pessoas não respeitavam seus deveres, como: no caso 
de poluição sonora, poluição do ambiente , desrespeito com 
leis do trânsito e de convivência. Enquanto fomos assistindo o 
vídeo discutimos as situações vivenciadas no nosso dia a dia e 
que soluções eram necessárias para serem tomadas.

Valentina

Descobertas

Segundo vídeo

Pendência

1º dia Nov.

3



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

4Problemática: vídeo

Etapas 

Cidadão, eu? O que fazer para 
cumprir esse papel?

Em seguida, vamos explorar a 
cartilha sobre direitos humanos 
e fazer um esquema. Cartilha

Esquema 

Vídeo 

Diário de bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

“A cidadania não é atitude 
passiva, mas ação permanente, 
em favor da comunidade.” - 
Tancredo Neves

3

https://www.slideshare.net/igualdadegeneroeraca/castilha-de-direitos-humanos-ziraldo
http://www.youtube.com/watch?v=9u451VZFkSU


SLIDESMANIA.COM

Aproveitando a pergunta discutida em sala de aula - “Cidadão, eu? O que fazer para cumprir 
esse papel?” - aproveitamos para refletir também, durante a aula de LINGUAGEM e 
PROGRAMAÇÃO, sobre o tema FAKE NEWS, pois não deixa de ser uma situação de cidadania.

Levantamos com o grupo algumas perguntas, como: “O que é cidadania digital? Por que 
algumas pessoas têm essa atitude em criar fazer fake news? Isso faz parte do ser cidadão?” 

Pesquisamos e conversamos muito sobre o assunto. Fomos atrás de informações verdadeiras e 
dicas de como nos prevenir das notícias falsas. E quais as consequências que essa atitude traz na 
vida do ser humano.

A turma criou um site para a postagem das atividades que realizaram sobre o assunto, utilizando 
vários recursos digitais, como: vídeos, jogos, apresentações, quiz etc.

                                                              Confiram no link ao lado!     SITE

Em Linguagem e Programação...

Diversos recursos 
digitais

Criação do site

Nov.

4

https://sites.google.com/crb.g12.br/projetos-fakenewseseusimpactos/in%C3%ADcio


SLIDESMANIA.COM

Iniciamos a aula de hoje lendo a cartilha sobre direitos 
humanos,e discutimos a respeito das 
imagens.Aprimoramos com essa leitura o que é ser 
cidadão e o que é cidadania. Em seguida assistimos o 
vídeo “ corrupção nossa de cada dia “ e comentamos 
quais atitudes erradas cometemos no nosso cotidiano, 
pensando em como melhorar.

Giovanna e Júlia

Descobertas

Pendências

2º dia Nov. 

4

Fazer o esquema



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

5Problemática: vídeo

Etapas 

Revisitar a cartilha sobre 
direitos humanos e criar um 
esquema (ou mapa mental) 
respondendo o que é ser 
cidadão e o que é cidadania. Revisitar cartilha

Criar esquema/ mapa 
mental

Assistir o vídeo 

Escrever o diário  de 
Bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

“Ninguém nasce corrupto. A 
corrupção vai se infiltrando em 
pequenas brechas até que se torna 
consentida e convenientes. “         
Silvana Lance

3

Aula 
assíncrona

https://www.slideshare.net/igualdadegeneroeraca/castilha-de-direitos-humanos-ziraldo
https://www.slideshare.net/igualdadegeneroeraca/castilha-de-direitos-humanos-ziraldo
https://www.youtube.com/watch?v=ViYNK0Kpay8&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=A6LiJq_zdW0


SLIDESMANIA.COM

Primeiro visitamos a cartilha sobre direitos 
humanos, e montamos um mapa mental para nunca 
mais esquecer do assunto. Logo depois assistimos o 
vídeo  sobre aquele jeitinho  braileiro de tentar 
corromper as atitudes cidadãs, como por exemplo, 
“cortar” fila para fazer algo primeiro.  

Beatriz P 

Descobertas

Pendências

3º dia Nov.

5

Aula 
assíncrona



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

6Problemática: vídeo

Etapas 

Em seguida, retomaremos o vídeo 
do dia 5 para pensarmos sobre a 
questão norteadora do nosso 
projeto: Como pequenas ações do 
dia a dia podem impactar a vida 
de muitos?

Leitura do diário (5/11)

Esquemas

Discussão

Diário de bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

Discussão da frase do dia 5 3

Leitura do diário e 
compartilhamento dos 
esquemas realizados no dia 5



SLIDESMANIA.COM

Descobertas

Pendências

4º dia Nov.

6

Compartilhar 
esquemas

Primeiro, nós realizamos a leitura dos esquemas e do diário 
de bordo do dia anterior.  Em seguida, retomamos o vídeo 
do dia 5 novembro e a questão do nosso projeto. Também 
fizemos a reflexão da frase de Silvana que dizia que as 
pessoas com o passar dos anos começam a optar por atos 
corruptos para se beneficiar, mas o problema é que não 
pensam no próximo e que podem estar prejudicando outras 
pessoas com suas escolhas.  

Antônio e João Guilherme



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

9Problemática

Etapas 

Compartilhamento dos 
esquemas e construção de 

um único

Esquema

Leitura das tirinhas

Locais/Situações

Diário de Bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

“Só engrandecemos o nosso 
direito à vida cumprindo o nosso 
dever de cidadãos do mundo.” 
Mahatma Gandhi

3

O que você tem a ver com a 
corrupção?

Vamos levantar locais que 
frequentamos e quais 

situações podem ocorrer

https://pt.slideshare.net/mobile/Ministerio_Publico_Santa_Catarina/o-que-voc-tem-a-ver-com-a-corrupo-43955268
https://pt.slideshare.net/mobile/Ministerio_Publico_Santa_Catarina/o-que-voc-tem-a-ver-com-a-corrupo-43955268


SLIDESMANIA.COM

Descobertas

Pendências

5º dia Nov.

9

Terminar leitura

Locais e sutuações

Iniciamos compartilhando os esquemas e concluímos que ser 
cidadão é participar ativamente da sociedade, conhecendo os 
direitos. E cumprindo os seus direitos. Em seguida, conversamos 
sobre a frase de Gandhi “ Só engrandecemos o nosso direito á vida 
cumprindo o nosso dever de cidadãos no mundo”. Depois olhamos 
o livro virtual “ O que você  tem a ver com a corrupção” e 
levantamos locais que frequentamos e quais situações podem 
ocorrer.

Melissa e Maria Clara.



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

10Problemática

Etapas 

Leitura das tirinhas

Locais/Situações

Diário de Bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

“Você é livre para fazer suas 
escolhas, mas é prisioneiro das 
consequências.” - Paulo Neruda

3

Continuação da leitura:
O que você tem a ver com a 

corrupção?

Vamos levantar locais que 
frequentamos e quais situações 

podem ocorrer

https://pt.slideshare.net/mobile/Ministerio_Publico_Santa_Catarina/o-que-voc-tem-a-ver-com-a-corrupo-43955268
https://pt.slideshare.net/mobile/Ministerio_Publico_Santa_Catarina/o-que-voc-tem-a-ver-com-a-corrupo-43955268
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Descobertas

Pendências

6º dia Nov.

10

Terminar a leitura 
da cartilha

Primeiro lemos a frase do Paulo Neruda e refletimos que toda 
ação tem uma consequência, depois nós continuamos a ler a 
cartilha sobre corrupção por fim falamos sobre quais locais e 
situações de corrupção nós presenciamos no dia a dia. 

Rafael e Felipe



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

11Problemática

Etapas 

Leitura das tirinhas

Trabalho em grupo

Diário de Bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

“Livre-arbitrio: capacidade de 
plantar o que quiser.
Justiça: colher exatamente o que 
você plantou.’

3

Continuação da leitura:
O que você tem a ver com a 

corrupção?

Trabalho em grupo: 
Pesquisar e entender as 
situações vivenciadas no 
trajeto e nos ambientes da 
escola.  

https://pt.slideshare.net/mobile/Ministerio_Publico_Santa_Catarina/o-que-voc-tem-a-ver-com-a-corrupo-43955268
https://pt.slideshare.net/mobile/Ministerio_Publico_Santa_Catarina/o-que-voc-tem-a-ver-com-a-corrupo-43955268
https://docs.google.com/document/d/1oXLoHUXQlrvGzjFN1jcI6tg9iv5YLW_NWktSmDHdK7Q/edit?usp=sharing
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Descobertas

Pendências

7º dia Nov.

11

Finalizar 
documento 

Realizar leitura 
dos textos

 Refletir sobre a 
frase

Hoje, finalizamos a leitura da história em quadrinho e aprendemos 
mais sobre as pequenas ações corruptas que a população opta por 
realizar e também discutimos que as pessoas podem mudar seus 
hábitos.
Em seguida, cada grupo foi para um meet para pesquisar sobre seu 
tema e registramos as descobertas em um Documento Google. 

Eduardo e João Victor



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

12Problemática

Etapas 

Mentimeter

Leitura ( textos)

Diário de Bordo

Pendências

1 2

Sondagem

Reflexão

Pensar sobre a frase de 
reflexão e registrar o que você 

entendeu no mentimeter.

Leia os textos sobre seu tema 
para contribuir com seus 
colegas na sexta-feira.

“Livre-arbitrio: capacidade de 
plantar o que quiser.
Justiça: colher exatamente o que 
você plantou.’

Aula 
assíncrona

https://www.menti.com/h8nv6pujgi
https://docs.google.com/document/d/1oXLoHUXQlrvGzjFN1jcI6tg9iv5YLW_NWktSmDHdK7Q/edit?usp=sharing
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Descobertas

Pendências

8º dia Nov.

12
  Primeiro era necessário ler a frase de reflexão e registrar no 
mentimenter o que você entendeu.Em seguida ler os textos sobre 
seu tema para contribuir com seu grupo na próxima aula .

Beatriz Capuano

Aula 
assíncrona



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

13Problemática

Etapas 

Mentimenter

Trabalho em grupo

Diário de Bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

Hoje vamos compartilhar as 
interpretações registradas no 

mentimeter.

Retomar com seu grupo a ficha 
do dia 11/11 e completar com as 

descobertas realizadas na 
leitura de ontem. 

“Livre-arbitrio: capacidade de 
plantar o que quiser.
Justiça: colher exatamente o que 
você plantou.’

3

https://www.menti.com/h8nv6pujgi
https://docs.google.com/document/d/1hJQqgY1JTAPBR3zvj2i9WZYY03T4jOi8HmR8pmAyCs8/edit?usp=sharing
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Descobertas

Pendências

9º dia Nov.

13

Compartilhar 
mentimenter

Finalizar a ficha do 
trabalho em grupo

Iniciamos o projeto permitindo que os alunos registrarem no 
mentimenter o que entenderam sobre a frase de reflexão , pois 
apenas 7 crianças tinham feito . Em seguida, a ideia era 
compartilhar com a turma os registros, porém devido a falha na 
internet não foi possível .

Leonardo



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

16Problemática

Etapas 

Interpretação

Trabalho em grupo

Vídeo

Diário de Bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

Hoje vamos compartilhar as 
interpretações registradas no 

mentimeter.

Preparar-se para apresentar 
para o grupo as descobertas 

em relação ao seu tema. 
Em seguida, conheceremos o 

site que vamos utilizar na 
próxima aula.

3

https://docs.google.com/document/d/1S3xHarZb5UFdLNgAGtrIzQpiEKP2oCy7PoIc4SKSPFM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8xCqwh3ApNE
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Descobertas

Pendências

10º dia Nov.

16

Faltam os grupos 
2, 3, 4 e 5 
apresentar

       Iniciamos o projeto vendo os comentários do mentimenter 
sobre o jeito que interpretamos a reflexão do dia 13, e 
descobrimos que temos liberdade para fazer o que quisermos, 
mas tudo tem uma consequência, sejam elas boas ou ruins. 
Em seguida, lemos uma tirinha sobre o símbolo da justiça e 
amanhã  nós iremos explicar o porque ela usa venda nos olhos.  
Também assistimos um tutorial  de como criar uma história em 
quadrinho e por fim, o  grupo 1 apresentou o tema pesquisado.

Lorena e Maria Julia



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

17Problemática

Etapas 

Justiça

Apresentação dos  
grupo

Diário de Bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

Hoje, a conversa será sobre a 
imagem da justiça. Por que 
será que ela está com os 

olhos tampados?

Preparar-se, pois vamos dar 
continuidade às apresentações 

dos temas pesquisados.  

3
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Descobertas

Pendências

11º dia Nov.

17
      

Elis e Otavio

Primeiramente  descobrimos que a imagem da justiça está 
com os olhos tapados, pois ela deve ser imparcial, ou seja, 
não ter um lado e sim seguir as regras e leis. Em seguida os 
demais grupos apresentaram e discutimos pssiveis as 
soluções.





SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

18Problemática

Etapas 

Tirinha

Planejamento

Diário de Bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

Hoje, a conversa será sobre a 
interpretação dasssss tirinha 

abaixo. Você sabe o que é 
hipocrisia? Vamos descobrir?

Em grupo, vocês vão iniciar o 
planejamento da tirinha. 

Lembrando que deve ser uma 
situação possível de ser 

vivenciada na escola.

3
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Descobertas

Pendências

12º dia Nov.

18
      

Melissa P 

Primeiramente discutimos a tirinha sobre política e 
corrupção. O personagem da tirinha critica a corrupção feita 
pelos políticos , mas logo em seguida fura a fila, ou seja ele 
acaba sendo um hipócrita. Em seguida junto ao grupo 
planejamos nossa história em quadrinho.  



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

19Problemática

Etapas 

Frase de reflexão

Ficha

Pendências

1 2

Sondagem

Reflexão

Hoje, você deve iniciar 
refletindo sobre a frase de 

reflexão.

Em seguida, você deve realizar 
a proposta da ficha:

-Leitura do texto
-Criação de frases para ajudar 

a sociedade

“Educai as crianças para que 
não seja necessário punir os 
adultos.” 
                               Pitágoras

Aula 
assíncrona
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Descobertas

Pendências

13º dia Nov.

19
      

Alunos responsáveis: Júlia

Aula assíncrona

Iniciamos refletindo sobre a frase de Pitágoras, realizamos 
a leitura de um texto que se tratava sobre honestidade e 
criamos algumas frases sobre como melhorar a população.

Aula 
assíncrona



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

20Problemática

Etapas 

Compartilhamento

Finalização da tirinha

Diário de Bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

Hoje, vamos iniciar 
compartilhando sua reflexão e 

as frases criadas. 
 .

Em seguida, você e seu grupo 
devem finalizar o planejamento 

da tirinha

“Educai as crianças para que 
não seja necessário punir os 
adultos.” 
                               Pitágoras

3
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Descobertas

Pendências

14º dia Nov.

20
     

Alunos responsáveis: Beatriz Capuano

Primeiro lemos e discutimos a frase de reflexão.Ela dizia  
que é melhor educarmos a criança  do que punir 
futuramente.Depois todos os alunos leram as frases de 
como melhorar a sociedade.Por fim,nos grupos,finalizamos 
o planejamento das tirinhas.



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

23Problemática

Etapas 

Frase de reflexão

Compartilhamento

Diário de Bordo

Pendências

1
2

Sondagem

Reflexão

Hoje, vamos iniciar  com uma 
dinâmica e depois 

conversaremos sobre a frase 
de reflexão.

 .

Em seguida, você e seu grupo 
irão compartilhar com o 

restante da turma o 
planejamento da tirinha.

“Nunca é tarde para 
recomeços. Pior que errar é 
não querer mudar.” 
                               

3
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Descobertas

Pendências

15º dia Nov.

23
     

Alunos responsáveis: Valentina 

Primeiro realizamos uma dinâmica onde tinha que 
escrever uma palavra que a gente não conhecia 
ditada pela professora, depois foi preciso  lidar 
com o erro.Em seguida, conversamos sobre a 
frase que dizia que não importa quantas vezes 
você erra, porém aprenda com o erro e busque 
não errar mais!.Por último compartilhamos o 
planejamento da tirinha com o restante a turma.



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

24Problemática

Etapas 

Finalização da tirinha

Criação de frases

Diário de Bordo

Pendências

1

Sondagem

Reflexão

Hoje, vamos iniciar já em 
grupos, revisando o 

planejamento das tirinhas.
 .

Em seguida, vocês devem 
selecionar quais frases servem 

para o tema de vocês e criar 
novas que tragam sugestões ou 
desafios de atitudes que devem 

ter frente à essas situações.

“Nunca é tarde para 
recomeços. Pior que errar é 
não querer mudar.” 
                               

2
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Descobertas

Pendências

16º dia Nov.

24

Criação das 
frases

     

Alunos responsáveis: João Guilherme 

Em grupo revisamos o planejamento das tirinhas 
e ficou faltando a criação das frases que iriam 
trazer sugestões de atitudes cidadãs.



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

25Problemática

Etapas 

Frase de reflexão

Criação de frases

Diário de Bordo

Pendências

1

Sondagem

Reflexão

Hoje, iniciaremos conversando 
sobre a frase de reflexão, 

depois cada aluno deverá ir 
para seu grupo. 

Em seguida, vocês devem 
selecionar quais frases servem 

para o tema de vocês e criar 
novas que tragam sugestões ou 
desafios de atitudes que devem 
ter frente à essas situações. No 

total são 5 frases.

“ Não interessa o tamanho 
do desafio, o que importa é a 
grandeza da união”.                              

2
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Descobertas

Pendências

17º dia Nov.

25
     

Alunos responsáveis: Leonardo

Primeiro , lemos a reflexão do dia e discutimos 
sobre o fato de que não importa o desafio , pois 
quando realizamos em grupo tudo fica mais fácil. 
Em seguida, a gente foi para os grupos , criar 
frases sobre o tema escolhido,buscando trazer 
soluções e sugestões para todos os alunos do 
Rio Branco . 



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

26Problemática

Etapas 

Frase de reflexão

Leitura dos textos

Sugestões no 
planejamento das 
tirinhas

Pendências

1

Sondagem

Reflexão

Hoje, você deve iniciar lendo a frase de 
reflexão. Depois explorando os textos, 
podcast, gibs abaixo: 
 - “ Mentira é corrupção?”
-"A corrupção está nas pequenas coisas"
- "Xô, corrupção!"
-"Turma do Plenarinho contra o Corruptô"

Em seguida, você deve se 
inspirar no site Plenarinho e 
deixar sugestões de melhorias 
no planejamento da tirinha de 
seu grupo.

2
“A responsabilidade de 
hoje é a colheita de 
amanhã”

Aula 
assíncrona

https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/03/mentira-e-corrupcao/
https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/07/corrupcao-esta-nas-pequenas-coisas/
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/02/xo-corrupcao/
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/01/turma-do-plenarinho-contra-o-corrupto/
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Descobertas

Pendências

18º dia Nov.

26
     

Alunos responsáveis: Max 

Primeiro, a gente tinha que refletir sobre a frase 
do dia. Nela trazia que se você tiver 
responsabilidade, suas consequências serão 
positivas. Em seguida, nós consultamos o site 
Plenarinho com a finalidade de se inspirar na hora 
de fazer as tirinhas.

Aula 
assíncrona



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

27Problemática

Etapas 

Compartilhamento

Revisão e criação da 
tirinha  

Diário de Bordo

Pendências

1

Sondagem

Reflexão

Hoje, vamos iniciar conversando 
sobre a frase de reflexão, 
descobertas no site Plenarinho e 
realizando o diário de Bordo de 
ontem.  

Em seguida, você e seu grupo 
devem rever seu planejamento 
e começar a criação da tirinha, 
clicando aqui. 

3
“ A responsabilidade de 
hoje é a colheita de 
amanhã” 2

https://join.pixton.com/dq453
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Descobertas

Pendências

19º dia Nov.

27
     

Alunos responsáveis: Rafael 

Iniciamos retomando a aula assíncrona, depois 
nós revisamos o planejamento das tirinhas e 
começamos a registrar elas no Pixton Edu.



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Nov.

30Problemática

Etapas 

Apresentação e 
dedicatória

Revisão da tirinha  

Diário de Bordo

Pendências

1

Sondagem

Reflexão

Hoje, vamos iniciar escrevendo 
uma apresentação e uma 
dedicatória para nosso livro do 
projeto. 

Em seguida, vamos rever a 
criação da tirinha, clicando aqui. 

3
2

https://join.pixton.com/dq453




SLIDESMANIA.COM

Descobertas

Pendências

20º dia Nov.

30
     

Alunos responsáveis:Beatriz C. Paiva 

Iniciamos conversando sobre a tirinha que dizia 
sobre a expectativa e a realidade, porque muitas 
vezes nos esperamos algo porem acontece tudo 
diferente e precisamos saber lidar com isso. 
Depois revisamos as tirinhas  e exploramos o 
ebook.    



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Dez.

01Problemática

Etapas 

Exploração do ebook 

Criação das falas para 
o Encontro Cultural 

Diário de Bordo

Pendências

1

Sondagem

Reflexão

Hoje, vamos iniciar explorando 
nosso ebook.  

Em seguida, vamos construir 
juntos nossas falas para o 
Encontro Cultural de amanhã. 
Treinar com seu grupo. 
Lembre-se de sempre ajudar 
seus colegas.

3
2

https://simplebooklet.com/dosesdiriasdeatitudescidads




SLIDESMANIA.COM

Descobertas

Pendências

21º dia Dez.

01
     

Alunos responsáveis: Bianca 

Iniciamos lendo a tirinha que dizia sobre uma 
pequena corrupção e qual é o papel do cidadão 
frente a essa situação. No caso de vermos um 
papel no chão devemos recolher ele ou entregar 
para a pessoa que jogou ele no chão. Depois 
fomos para o meet em grupo determinar a fala de 
cada pessoa para o encontro cutural. 



SLIDESMANIA.COM Proposta do dia Dez.

02Problemática

Etapas 

Exploração do ebook 

Ensaio para o Encontro 
Cultural 

Diário de Bordo

Pendências

1

Sondagem

Reflexão

Hoje, finalizamos o nosso 
projeto e é com muito orgulho 
que aproveito para parabenizar 
vocês pelos avanços alcançados.

Em seguida, vamos treinar para 
nossa apresentação no 
Encontro Cultural. 

3
2

https://docs.google.com/presentation/d/1Unrmzw7ugXJUJlDZGq0ZVqk28KX5_NS0cu5s0KyQNDo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Unrmzw7ugXJUJlDZGq0ZVqk28KX5_NS0cu5s0KyQNDo/edit?usp=sharing




SLIDESMANIA.COM

Descobertas

Pendências

21º dia Dez.

02
     Hoje, nós treinamos para nossa apresentação que 

ocorrerá às vezes 19:20.


