
ROTEIRO DE ESTUDOS 6 – 1º ANO B – 25 A 29.05 – PROFESSORA AMÁLIA 

 

Segunda-feira 
25/05 

Terça-feira 
26/05 

Quarta-feira 
27/05 

Quinta-feira 
28/05 

Sexta-feira 
29/05 

Videochamada com os 

alunos pelo Skype 

 

amalialuterano@outlook.com 

 

Horário:  
Grupo 1 - das 14h às 14h20 

(Números pares) 
 

Grupo 2 – das 14h25 às 
14h45 (Números ímpares) 

 
(você receberá um link para 

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

do Colégio - 2915-7966) 
 

Língua Portuguesa 
Videoaula: “Língua Portuguesa 

– Ordem Alfabética – 
Professora Amália – 1º ano B – 

26/05” 
 

Assistir à videoaula que está 
na playlist do 1ºB  

 em nosso Canal no Youtube 
do Colégio Luterano 

Língua Portuguesa 
Videoaula: “Língua 

Portuguesa – Letras K, W e Y 
– Professora Amália – 1º ano 

B – 27/05” 
 

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 14h às 14h30 
 

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

do Colégio - 2915-7966) 

Geografia  
Videoaula: “Geografia – Os 

pontos cardeais – 
Professora Amália – 1º ano 

B – 29/05” 
Assistir à videoaula que está 

na playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no 
Youtube do Colégio 

Luterano 

Educação Física  
 

Seguir as orientações que 

constam no site do Luterano, 

em Lição de Casa – Roteiro 6 – 

Dia 26/05 - 

 Atividade de Ed. Física –  

Prof. Rafael 

(apresentação em Power Point) 

 
 
 

Matemática  
Videoaula: “Matemática – 

Estimando – Professora 
Amália – 1º ano B – 26/05” 

Assistir à videoaula que está 
na playlist do 1ºB  

 em nosso Canal no Youtube 
do Colégio Luterano 

 
 
 
 
 

Inglês 
Seguir as orientações que 
constam na folha anexa -  

Roteiro 6 - Língua Inglesa 
- 

Teacher Angela 

 
 
 
 
 
 
 

Ensino Religioso 
 
Assistir a videoaula que está  

no link abaixo:  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=aqmWI29fhJ0  
 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

ON-LINE – SKYPE 
 

TERÇA-FEIRA   
DAS 13h30 às 14h15 

 
 

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 – 
Contando e escrevendo 

números – Professora Amália 
– 1º ano B – 25/05” 

Assistir à videoaula que está 
na playlist do 1ºB  

 em nosso Canal no Youtube 
do Colégio Luterano 

 
Música 

Aula on-line pelo Skype.  
Horário: das 16h30 às 17h 

 
(você receberá um link para 

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

do Colégio - 2915-7966) 
 
Tema: A voz 
- Brincando com jogos rítmicos 
- Explorando a percussão 
corporal 
- Ouvindo uma história 
interativa (vídeo positivo SPE – 
A História de Aninha) 
- Trabalhando a 
expressividade por meio da 
voz 
- Cantando canções brasileiras 
- Lição de casa - folha anexa: 
pintar as “carinhas” felizes. 

 

 
História  

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) 

 
Ciências 

Videoaula: “Ciências – 
Cuidados com o corpo – 

Professora Amália – 1º ano B – 
28/05” 

Assistir à videoaula que está 
na playlist do 1ºB  

 em nosso Canal no Youtube 
do Colégio Luterano 

 
 

 
Cabaninha: Que tal montar 
uma cabaninha com os seus 

familiares? Pode ser no 
quarto ou na sala, onde for 
melhor. Deixem um espaço 
bem aconchegante dentro 

dela, sentem-se e escolham 
uma história para 

apreciarem!  
Bom divertimento! 

 

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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EDUCAÇÃO BÁSICA 
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Profª: Angela Cristina           Língua Inglesa                         2º Bimestre  

  
ROTEIRO 6 - 1º ANO  – LÍNGUA INGLESA – TEACHER ANGELA 

SEMANA 25 a 29 DE MAIO 

 

 
Assistir o vídeo do PESno 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 chamem via e-mail (angela@luterano.com.br) ou pelo Skype 
(angelacristinaluterano@outlook.com), quarta, quinta ou sexta, entre 9h40 e 11h30 
ou 13h30 e 17h00. 
Se os familiares quiserem tirar foto ou filmar algum momento da criança fazendo 

atividade podem me enviar.       

 
https://www.youtube.com/watch?v=18lM009TJ5E&feature=youtu.be 
 

UNIT 2 
 

1) Página 18, PUPIL’S BOOK – Ouvir as ações: Open the door (abrir a porta), 
Say hello to your mum (dizer olá para sua mãe), Sit down (sentar-se), What’s 
that? (o que é isso?), Stand up (levantar-se), It’s a sandwich ( É um 
sanduíche). Ligar as ações. Primeiro fazer sozinhos, depois conferir. 
 

2) Página 18, ACTIVITY BOOK  - Quem está com cada objeto? Relembrando… 
(Family = família. 1 grandpa = vovô / 2 grandma = vovó / mum = mamãe / dad 
= papai / sister = irmã / brother = irmão.). 
1 – (dad and brther) They are building the block. 
2 – (granpa and brother)They are playing a game with the dice. 
3 –(grandma) She is listening to the music with the headphones. 
4 – (mum) She is using a mouse in the computer. 
5 –  (sister) She is using a sharpener because, she is drawing. 

 
3) Página 19, PUPIL’S BOOK – Ouvir e cantar: (Queen = rainha / King = rei/ 

Royal family = família real) 
 

Mum’s the queen!  
Dad’s the king!  
We’re the royal family. (x2)  
 

mailto:angela@luterano.com.br
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This is my mum.  
Hi, my name’s Ann.  
This is my dad. 
 Hi, my name’s Dan. 
 
Mum’s the queen!  
Dad’s the king!  
We’re the royal family. (x2)  
 
This is my sister. 
Hi, my name’s Jill.  
This is my brother.  
Hi, my name’s Bill.  
 
Mum’s the queen!  
Dad’s the king!  
We’re the royal family. (x2)  
 
This is my grandma.  
Hi, my name’s Kim.  
This is my grandpa.  
Hi, my name’s Jim. 
 
Mum’s the queen!  
Dad’s the king!  
We’re the royal family. (x4)  
 

4) Página 19, ACTIVITY BOOK - Cantar novamente e lembrar os nomes das 
pessoas da Royal family. 
Kim = grandma 
Bill = brother 
Ann = mum 
Jill = sister 
Dan = dad 
Jim = grandpa 
 

 
SEE YOU NEXT WEEK. 
BE HAPPY EVERY DAY! 

KISS - TEACHER ANGELA CRISTINA 

 

 



1º ANO

Pintar somente as carinhas felizes:


