
1ª série do E.M. A – Horário de estudos
HORÁRIO DIFERENCIADO HORÁRIO DIFERENCIADO HORÁRIO DIFERENCIADO

Para acessar as aulas pelo Skype “ao vivo” é preciso do link que será enviado de 15 a 

20 minutos antes do início da aula na linha de transmissão do colégio (2915-7966).

13 de maio 14 de maio 15 de maio

1ª série do E.M. A 1ª série do E.M. A 1ª série do E.M. A

1ª AULA às 8 horas – BIOLOGIA Pelo 

Skype “ao vivo”

adriananascimentoluterano@outlook.com

Assistir à videoaula de BIOLOGIA que 

está em nosso Canal no Youtube do 

Colégio Luterano e depois tirar as 

dúvidas pelo Skype –

adriananascimentoluterano@outlook.com

1ª AULA às 8 horas – Assistir à 

videoaula de GEOGRAFIA que está em 

nosso Canal no Youtube do Colégio 

Luterano e tirar as dúvidas por e-mail: 

marcello@luterano.com.br

1ª AULA às 8 horas – Assistir à 

videoaula de MATEMÁTICA que está em 

nosso Canal no Youtube do Colégio 

Luterano e depois tirar as dúvidas pelo 

Skype –

edsonluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – Assistir à videoaula de 

MATEMÁTICA que está no Roteiro de 

Estudos e depois tirar as dúvidas pelo 

Skype –

edsonluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – FÍSICA Pelo Skype 

“ao vivo”

cidinhaluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – Assistir à videoaula 

de LÍNGUA PORTUGUESA que está no 

Roteiro de Estudos e depois tirar as 

dúvidas pelo Skype –

magdaluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 – ARTE

Pelo Skype “ao vivo” –

zuleicaluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 – QUÍMICA Pelo 

Skype “ao vivo” –

simoneazzoliniluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 – HISTÓRIA Pelo 

Skype “ao vivo”

douglasluterano@outlook.com

No restante do tempo fazer os Roteiros 

de Estudos desta semana

No restante do tempo fazer os Roteiros 

de Estudos desta semana

No restante do tempo fazer os Roteiros 

de Estudos desta semana
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2ª série do E.M. A – Horário de estudos
HORÁRIO DIFERENCIADO HORÁRIO DIFERENCIADO HORÁRIO DIFERENCIADO

Para acessar as aulas pelo Skype “ao vivo” é preciso do link que será enviado de 15 a 

20 minutos antes do início da aula na linha de transmissão do colégio (2915-7966).

13 de maio 14 de maio 15 de maio

2ª série do E.M. A 2ª série do E.M. A 2ª série do E.M. A

1ª AULA às 8 horas – MATEMÁTICA Pelo 

Skype “ao vivo”

edsonluterano@outlook.com

Assistir à videoaula de MATEMÁTICA 

que está no Roteiro de Estudos e depois 

tirar as dúvidas pelo Skype –

edsonluterano@outlook.com

1ª AULA às 8 horas – LÍNGUA INGLESA 

Pelo Skype “ao vivo” 

thaisluterano@outlook.com

1ª AULA às 8 horas – Assistir à 

videoaula de LÍNGUA PORTUGUESA 

que está em nosso Canal no Youtube do 

Colégio Luterano e depois tirar as 

dúvidas pelo Skype 

magdaluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – Assistir à videoaula 

de EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL que 

está em nosso Canal no Youtube do 

Colégio Luterano e depois tirar as 

dúvidas pelo Skype –

genivaldoagnerluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – FILOSOFIA Pelo 

Skype “ao vivo” 

fernandoluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – SOCIOLOGIA Pelo 

Skype “ao vivo”

douglasluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - Assistir à videoaula 

de LÍNGUA PORTUGUESA que está em 

nosso Canal no Youtube do Colégio 

Luterano e depois tirar as dúvidas pelo 

Skype – magdaluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - FÍSICA Pelo Skype 

“ao vivo”

cidinhaluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - Assistir à videoaula 

de que está em nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano e tirar as dúvidas 

por e-mail: marcello@luterano.com.br

No restante do tempo fazer os Roteiros 

de Estudos desta semana

No restante do tempo fazer os Roteiros 

de Estudos desta semana

No restante do tempo fazer os Roteiros 

de Estudos desta semana
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2ª série do E.M. B – Horário de estudos
HORÁRIO DIFERENCIADO HORÁRIO DIFERENCIADO HORÁRIO DIFERENCIADO

Para acessar as aulas pelo Skype “ao vivo” é preciso do link que será enviado de 15 a 

20 minutos antes do início da aula na linha de transmissão do colégio (2915-7966).

13 de maio 14 de maio 15 de maio

2ª série do E.M. B 2ª série do E.M. B 2ª série do E.M. B

1ª AULA às 8 horas – LÍNGUA INGLESA 

Pelo Skype “ao vivo” 

thaisluterano@outlook.com

1ª AULA às 8 horas– Assistir à 

videoaula de MATEMÁTICA que está no 

Roteiro de Estudos depois tirar as 

dúvidas pelo Skype –

edsonluterano@outlook.com

1ª AULA às 8 horas – FÍSICA Pelo 

Skype “ao vivo”

cidinhaluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – Assistir à videoaula de 

LÍNGUA PORTUGUESA que está no 

Roteiro de Estudos e depois tirar as 

dúvidas pelo Skype 

magdaluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – Assistir à videoaula 

de GEOGRAFIA que está em nosso 

Canal no Youtube do Colégio Luterano

e tirar as dúvidas por e-mail: 

marcello@luterano.com.br

2ª AULA às 9h15 – Assistir à videoaula 

de MATEMÁTICA que está em nosso 

Canal no Youtube do Colégio Luterano

e depois tirar as dúvidas pelo Skype –

edsonluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - Assistir à videoaula de 

BIOLOGIA que está em nosso Canal no 

Youtube do Colégio Luterano e depois 

tirar as dúvidas pelo Skype –

adriananascimentoluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - FILOSOFIA Pelo 

Skype “ao vivo” 

fernandoluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - ARTE

Pelo Skype “ao vivo” –

zuleicaluterano@outlook.com

No restante do tempo fazer os Roteiros de 

Estudos desta semana

No restante do tempo fazer os Roteiros 

de Estudos desta semana

No restante do tempo fazer os Roteiros 

de Estudos desta semana
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3ª série do E.M. A – Horário de estudos
HORÁRIO DIFERENCIADO HORÁRIO DIFERENCIADO HORÁRIO DIFERENCIADO

Para acessar as aulas pelo Skype “ao vivo” é preciso do link que será enviado de 15 a 

20 minutos antes do início da aula na linha de transmissão do colégio (2915-7966).

13 de maio 14 de maio 15 de maio

3ª série do E.M. A 3ª série do E.M. A 3ª série do E.M. A

1ª AULA às 8 horas – EDUCAÇÃO 

SOCIOEMOCIONAL Pelo Skype “ao vivo”

genivaldoagnerluterano@outlook.com

Assistir à videoaula de EDUCAÇÃO 

SOCIOEMOCIONAL que está em nosso 

Canal no Youtube do Colégio Luterano e 

depois tirar as dúvidas pelo Skype –

genivaldoagnerluterano@outlook.com

1ª AULA às 8 horas– QUÍMICA Pelo Skype 

“ao vivo” 

simoneazzoliniluterano@outlook.com

1ª AULA às 8 horas – Assistir à videoaula 

de BIOLOGIA que está em nosso Canal 

no Youtube do Colégio Luterano e depois 

tirar as dúvidas pelo Skype –

adriananascimentoluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15– Assistir à videoaula de 

MATEMÁTICA que está no Roteiro de 

Estudos e depois tirar as dúvidas pelo 

Skype – edsonluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – Assistir à videoaula de 

MATEMÁTICA que está em nosso Canal no 

Youtube do Colégio Luterano e depois tirar 

as dúvidas pelo Skype –

edsonluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – QUÍMICA Pelo Skype 

“ao vivo” 

simoneazzoliniluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - LÍNGUA INGLESA Pelo 

Skype “ao vivo” thaisluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - Assistir à videoaula de 

que está em nosso Canal no Youtube do 

Colégio Luterano e depois tirar as dúvidas 

pelo Skype –

adriananascimentoluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - Assistir à videoaula 

de LÍNGUA PORTUGUESA que está no 

Roteiro de Estudos e depois tirar as 

dúvidas pelo Skype 

magdaluterano@outlook.com

No restante do tempo fazer os Roteiros de 

Estudos desta semana

No restante do tempo fazer os Roteiros de 

Estudos desta semana

No restante do tempo fazer os Roteiros 

de Estudos desta semana
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3ª série do E.M. B – Horário de estudos
HORÁRIO DIFERENCIADO HORÁRIO DIFERENCIADO HORÁRIO DIFERENCIADO

Para acessar as aulas pelo Skype “ao vivo” é preciso do link que será enviado de 15 a 

20 minutos antes do início da aula na linha de transmissão do colégio (2915-7966).

13 de maio 14 de maio 15 de maio

3ª série do E.M. B 3ª série do E.M. B 3ª série do E.M. B

1ª AULA às 8 horas – LÍNGUA 

PORTUGUESA Pelo Skype “ao vivo”

magdaluterano@outlook.com

Assistir à videoaula de LÍNGUA 

PORTUGUESA que está no Roteiro de 

Estudos e depois tirar as dúvidas pelo 

Skype magdaluterano@outlook.com

1ª AULA às 8 horas – FÍSICA Pelo Skype 

“ao vivo” 

cidinhaluterano@outlook.com

1ª AULA às 8 horas – QUÍMICA Pelo Skype 

“ao vivo”

simoneazzoliniluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – Assistir à videoaula de 

BIOLOGIA que está em nosso Canal no 

Youtube do Colégio Luterano e depois tirar 

as dúvidas pelo Skype –

adriananascimentoluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – Assistir à videoaula de 

LÍNGUA PORTUGUESA que está no 

Roteiro de Estudos e depois tirar as 

dúvidas pelo Skype 

magdaluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 – FÍSICA Pelo Skype “ao 

vivo” 

cidinhaluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - Assistir à videoaula de 

MATEMÁTICA que está no Roteiro de 

Estudos e depois tirar as dúvidas pelo 

Skype – edsonluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - LÍNGUA INGLESA Pelo 

Skype “ao vivo” 

thaisluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 - Assistir à videoaula de 

que está em nosso Canal no Youtube do 

Colégio Luterano e depois tirar as dúvidas 

pelo Skype – edsonluterano@outlook.com

No restante do tempo fazer os Roteiros de 

Estudos desta semana

No restante do tempo fazer os Roteiros de 

Estudos desta semana

No restante do tempo fazer os Roteiros de 

Estudos desta semana
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