
ROTEIRO DE ESTUDOS  5 – 1º ANO B – 18 a 22.05 – PROFESSORA AMÁLIA 

Segunda-feira 
18/05 

Terça-feira 
19/05 

Quarta-feira 
20/05 

Quinta-feira 
21/05 

Sexta-feira 
22/05 

Língua Portuguesa  
Videoaula: “Língua Portuguesa 
– Cantiga – Professora Amália – 

1º ano B”,  
Assistir à videoaula que está na 

playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no Youtube do 

Colégio Luterano 

Ciências 
Aula on-line pelo Skype. 

Horário: das 14h às 14h30 
(você receberá um link para 

acessar a nossa “sala de aula” 
virtual através do WhatsApp 

do Colégio - 2915-7966) 

Língua Portuguesa  
Videoaula: “Língua 
Portuguesa – Rima, verso e 
estrofe – Professora Amália – 
1º ano B” 

Assistir à videoaula que está 
na playlist do 1ºB  

 em nosso Canal no Youtube 
do Colégio Luterano 

Matemática   
Aula on-line pelo Skype. 

Horário: das 14h45 às 
15h15min 

(você receberá um link para 
acessar a nossa “sala de aula” 
virtual através do WhatsApp 

do Colégio - 2915-7966) 

Geografia  
Videoaula: Semana 4 – 1º 
ano – Geografia. Gravada 
pelo Sistema Positivo de 

Ensino, disponível no link: 
https://bit.ly/2xQR8I6  

Educação Física 
Aula on-line pelo Skype. 

  
Horário: das 14h às 14h30 

(você receberá um link para 
acessar a nossa “sala de aula” 
virtual através do WhatsApp 

do Colégio - 2915-7966) 

Música 
Videoaula da professora 

Amarilis. 
 
A videoaula está na playlist 
do 1º B  em nosso Canal no 
Youtube do Colégio Luterano 
 
Título: Instrumentos Musicais  
- Brincando com jogos 
rítmicos 
- Explorando a percussão 
corporal 
- Ouvindo uma história 
interativa 
- Cantando canções do 
folclore brasileiro 
- Brincando com o jogo da 

memória musical. 

- Fazer atividade da folha 
anexa: pintar os instrumentos 
musicais da loja do Mestre 
André. 

Inglês 
Seguir as orientações que 
constam na folha anexa -  
Roteiro 5 - Língua Inglesa  

Teacher Angela 

História 
Videoaula: “História – 

Famílias – Professora Amália 
– 1º ano B – Parte 1”. 

Assistir à videoaula que está 
na playlist do 1ºB  

 em nosso Canal no Youtube 
do Colégio Luterano 

Língua Portuguesa  
Aula on-line pelo Skype. 

 
Horário: das 14h às 14h30 

(você receberá um link para 
acessar a nossa “sala de 
aula” virtual através do 
WhatsApp do Colégio - 

2915-7966) 
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Matemática  
Videoaula: “Matemática – 

Sistema monetário – 
Professora Amália – 1º ano B – 

Parte 1” 
Assistir à videoaula que está na 

playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no Youtube do 

Colégio Luterano 

Matemática  
Videoaula: “Matemática – 

Sistema monetário – 
Professora Amália – 1º ano B 

– Parte 2” 
Assistir à videoaula que está 

na playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 

Videochamada com os alunos 

pelo Skype 

 

amalialuterano@outlook.com 

 

Horário:  
Grupo 1 - das 14h às 14h15 
(Números da chamada do 1 

ao 11) 
Grupo 2 – das 14h20 às 14h35 
(Números da chamada do 12 

ao 23) 
 

(você receberá um link para 
acessar a nossa “sala de aula” 
virtual através do WhatsApp 
do Colégio - 2915-7966) 

Ensino Religioso 
No Youtube assista ao vídeo: 
“À imagem de Deus – 
episódio 2 
https://www.youtube.com/w
atch?v=1ILr5lzCCRQ      
Agora, com a ajuda de um 
adulto, leia a página 15 do 
seu livro e faça a pág. 16. 

 

Cineminha: Escolha um 
filme bem bacana e comece 

a curtir o final de semana 
que se aproxima! 

 
Culinária: Que tal colocar a 

mão na massa e ajudar 
alguém a preparar uma 

receita para um lanchinho 
especial? 

 

ATENDIMENTO AOS PAIS - PROFESSORA AMÁLIA  

E-MAIL: amalia@luterano.com.br -   Horário regular das aulas presenciais 

SKYPE: amalialuterano@outlook.com - Terça-feira, das 15h às 15h45 (ON-LINE) 
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ROTEIRO 5  -   1º ANO  – LÍNGUA INGLÊSA – 

TEACHER ANGELA  -  SEMANA 20, 21 E 22 DE MAIO 

 

 
Assistir o vídeo do PES no link abaixo e fazer as atividades conforme orientação da 
Teacher. 
Vamos usar neste momento os 2 livros, PUPIL’S BOOK e ACTIVITY BOOK. 
Faça com calma, não precisa fazer tudo no mesmo dia. Vá parando o vídeo para 
dar tempo de realizar as atividades. 
Qualquer dúvida me chame via e-mail (angela@luterano.com.br) ou pelo Skype 
(angelacristinaluterano@outlook.com), quarta, quinta ou sexta entre 9h40 e 11h30 
ou 13h30 e 17. 
Se os familiares quiserem tirar foto ou filmar algum momento da criança fazendo 

atividade podem me enviar.       

 
https://www.youtube.com/watch?v=R5U2dCDl3uk&feature=youtu.be 
 

UNIT 2 
 

1) Introdução da Unit 2 – Family = família. 1 grandpa = vovô / 2 grandma = vovó 
/ mum = mamãe / dad = papai / sister = irmã / brother = irmão. 
Repetir após a teacher. 

2) Página 16, PUPIL’S BOOK – Praticar o vocabulário – Ouvir e apontar os 
membros da família, depois repetir oralmente. 

3) Página 16, ACTIVITY BOOK – Circular quantos membros têm em sua família. 
Exemplo: Se só tem uma avô circule uma grandma, se tem 3 irmãos circule 
three brothers…. 

4) Página 17, PUPIL’S BOOK – Pinte as bolinhas com as cores pedidas. 
Blue = This is my sister (irmã)./ Orange = This is my dad (papai). / Yellow =  
This is my grandma (vovó)./ Green = This is my brother (irmão). / Red = This 
is my grandpa (vovô. / Purple = this is my mum (mamãe). 

5) Página 17, ACTIVITY BOOK – Ouvir a gravação e circular o membro da 
família pedido. 
 

SEE YOU NEXT WEEK. 

DON’T FORGET… STAY AT HOME AND USE HAND SANITIZER! 😊 

KISS -  TEACHER ANGELA CRISTINA 
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Para colorir e memorizar
os instrumentos abaixo:

Piano

Flauta

Tambor

Cuíca

Rabecão

Violão

Guitarra

1º ANO

(Contrabaixo)


