
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 7 – 5º ANO A 

01 A 05.06.2020  

Professora Angelica Cimorelli                                 

 

Segunda-feira 01/06 Terça-feira 02/06 Quarta-feira 03/06 Quinta-feira 04/06 Sexta-feira 05/06 

Ciências 

 

LIP Volume 2 

Páginas 12 até 15 

 
“Água doce, salobra e salgada” 

 
Assista a videoaula acessando 

o link 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=1fC9Va5L9o&feature=y
outu.be  
a partir do tempo 7:31 até 

23:42 

 
Seguir passo a passo e fazer o 
que a professora falar, como se 
estivéssemos na nossa classe.  
Atenção! Durante a aula a 
professora fará os exercícios 2 
e 3 da página 15. Vocês 
deverão fazer o exercício 2 no 

caderno de Ciências e o 
exercício 3 no próprio LIP. 

(Não esqueça de fazer o 

cabeçalho completo antes do 

exercício do caderno) 

Matemática 

 

 
 

LIP Volume 2 

Páginas 19 e 20 

LIPA Volume 2 – página 35 - 

exercício 16 

 
Aula on-line com a Profª 

Angelica 

 Das 10h às 10h30 

(você receberá um link para 
acessar a nossa “sala de aula” 

virtual através do WhatsApp do 
Colégio - 2915-7966) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

 
 

LIP Volume 2 

Correção - Páginas 34 até 37 

 

Aula on-line com a Profª 

Angelica 

Das 10h às 10h30 

 
(você receberá um link para 
acessar a nossa “sala de aula” 
virtual através do WhatsApp do 
Colégio - 2915-766) 

 

 

Obs: Não esqueça que hoje é o 

último dia para a entrega do 

vídeo da página 28 do LIP, por 

e-mail. 

 

 

 

Língua Inglesa 

 

Seguir as orientações que 
constam no site do 
Luterano, em Lição de 
Casa –  Roteiro 7  - Língua 
Inglesa  - Teacher Ligia 
 
* Assistir a videoaula que 
está na playlist do 5º A  
em nosso Canal no 
Youtube do Colégio 
Luterano 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Videoaula 

Correção LIP – página 30 

exercício 8. 

Correção LIPA - páginas 36 

e 37 

 

Geografia 

 

 
LIP volume 2 

Páginas 14 até 17 

 

Aula on-line com a Profª 

Angelica 

das 10h às 10h30 

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

2915-7966) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O L É G I O   L U T E R A N O   S Ã O   P A U L O 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

Reg. 1214/1933 – P.G.E. de 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98 
 

 



Praticando o que 

aprendemos! 
 

 LIP Volume 2 – páginas 14 e 

15. Após realizar as 
atividades da página 15 
durante a videoaula do 
Sistema Positivo, faça o 
exercício 1 – “Lápis na mão” 
das páginas 14 e 15. Tire 
uma foto apenas do exercício 
1 e mande para o e-mail da 
professora 
angelica@luterano.com.br 

*Enviar até o dia 08/06. 
 
 

 LIPA Volume 2 

      Páginas 56 até 57. 

(a correção ficará disponível 
no link “Materiais 

complementares de Estudos” 
no site do Colégio Luterano) 

 

 
Ensino Religioso 

 
Assistir a videoaula: 
 
Ensino Religioso _ 5° ano A e B 
_ JESUS PURIFICA O TEMPLO _ 
1°  -06 _ Profa Simone 
Starosky 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Sz72YUGthos 

 

Praticando o que aprendemos! 
 

LIP – Volume 2 – página 21 

(por ser uma atividade pessoal, 
a página 21, não necessita de 

correção) 
 

 

LIPA Volume 2 

Página 35 – exercício 17. Após 
realizar a atividade 17, da 

página 35, tire uma foto e envie 
para o e-mail da professora 

angelica@luterano.com.br 

*Enviar até o dia 09/06. 
 

 
Música 

1 – Recordar: vídeo sobre 
“Andamento” (aula da semana 
18 a 22/05). 
https://youtu.be/X9OVtjS48A8 

2 – Recordar: vídeo sobre 
“Compasso” (aula da semana 25 
a 29/05). Youtube: 
https://youtu.be/UN09uyy2eSM 

3 - Responder o questionário 
sobre “Andamento” (aula da 
semana 18 a 22/05) –  quem 
ainda não respondeu. 

4 - Responder o questionário 
sobre “Compasso” (aula sobre 
da semana 25 a 29/05) –  quem 
ainda não respondeu. 

Matemática 

 

Videoaula 

LIP Volume 2 

Páginas 22 até 30  

“Números, áreas e estatísticas” 
 

Assista a videoaula acessando o 

link 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Lctx2BN3kKY&feature=yo

utu.be 

 
Seguir passo a passo e fazer o 
que a professora falar como se 
estivéssemos na nossa classe.  
 

 

 

 

 

 

Praticando o que aprendemos! 

 

LIP Volume 2 – Página 30 – 

exercício 8 

 
A correção será feita na 
videoaula da Profª Angelica, dia 
04/06 e estará na playlist do 5º A 
em nosso Canal no Youtube do 
Colégio Luterano 
 

 
 
 
 
 

Assistir a videoaula da Profª 
Angelica que está na playlist 
do 5º A em nosso Canal no 
Youtube do Colégio 
Luterano 

 

Título da aula 

 

Matemática – Correção LIP 

página 30 – ex. 8 e LIPA 

páginas 36 e 37 - 5ºA –  

Prof.ª Angelica - 04/06 

 

 

 

 

Praticando o que 

aprendemos! 

 

 LIPA – páginas 38 e 

39 

(a correção ficará disponível 
no link “Materiais 

complementares de 

Estudos” no site do Colégio 
Luterano) 

 

 

 

 Trilha Positivo On – 
Volume 2 – Unidade 5  

“Números decimais e o 
SND”. Fazer sondagem, 
reforço e avaliação. 
ENCERRA DIA 12/06 

 

 

 

 

 

Praticando o que 

aprendemos! 

 

 

LIPA Volume 2 

Páginas 65 até 68  

 

Após realizar as atividades, 
você deverá tirar uma foto 

apenas da página 65 e 
enviar no e-mail da 
professora 
angelica@luterano.com.br 

*Enviar até o dia 

12/06. 
(a correção ficará disponível 

no link “Materiais 

complementares de 

Estudos” no site do Colégio 
Luterano). 

 

História 

 

LIP volume 2 

Páginas 10 até 13 

 

“Povos africanos e suas 
tradições orais” 

 
Assista a videoaula 

acessando o link 

https://www.youtube.com/
watch?v=SnaekEFJ3Vw&fea
ture=youtu.be 



Língua Portuguesa 

 

LIP Volume 2 

Páginas 31 até 36 

 

“Verbete” 
 

Videoaula 

Assista a videoaula acessando 

o link 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=glW6ZZNHzMY&feature

=youtu.be 
 
 

Começando do tempo 11:11 

até 24:34 

Seguir passo a passo e fazer o 
que a professora for falando, 
como se estivéssemos na nossa 
classe.  
 

 

Praticando o que 

aprendemos! 

 

LIP Volume 2 – Página 37 

(a correção será feita na aula 
on-line de 03/06) 

 

 Observação: Enviar os 
questionários com as respostas 
escaneados ou por foto para o 
e-mail da Profa. Amarílis: 
amarilis@luterano.com.br 

No e-mail: nome do aluno(a) e 
turma. 

Os gabaritos serão enviados na 
próxima semana. 

 

 
LIPA Volume 2 – Páginas 36 e 

37 

A correção será feita na 
videoaula da Profª Angelica, dia 
04/06 e estará na playlist do 5º A 
em nosso Canal no Youtube do 
Colégio Luterano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento aos 

Pais/Responsáveis 

das 9h às 9h45 

 

 
 

 

 

Língua Portuguesa 

 

LIP Volume 2 

Páginas 38 e 39 

 
Videoaula 

Assistir a videoaula da Profª 
Angelica que está na playlist 
do 5º A em nosso Canal no 
Youtube do Colégio 
Luterano 

 

Título da aula: 

 

Língua Portuguesa – 

Pontuação – LIP Volume 2 

– Páginas 38 e 39 – 5ºA – 

Profª Angelica – 05/06 

 

 

Praticando o que 

aprendemos! 

 

 

LIPA Volume 2 

Página 16 

 “Pontuação” 
 (a correção ficará 
disponível no link 

“Materiais 

complementares de 

estudo”, no site do Colégio) 
 

 

 

 

Seguir passo a passo e fazer 
o que a professora falar, 
como se estivéssemos na 
nossa classe. 
 

 
Praticando o que 

aprendemos! 

 

LIP Volume 2 

Páginas 14 e 15 

Fazer para a aula on-line do 
dia 11/06. Faremos a 

correção juntos. 
 

LIPA  Volume 2 

Página 73 

(a correção ficará disponível 
no link “Materiais 

complementares de 

Estudos” no site do Colégio 
Luterano). 

 

 

 

 

 

 

Educação Física 

 

Seguir as orientações que 

constam no site do Luterano, 

em Lição de Casa  

Roteiro 7 – Dia 02/06  

 Atividade de Ed. Física   

(apresentação em Power 
Point) 



 

ATENDIMENTO AOS PAIS - PROFESSORA ANGELICA 

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

SKYPE: angelicaluterano@outlook.com – Quarta-feira, das 9h às 9h45 (on-line) 

 
Atenção! 

A correção das páginas 34, 35 

e 36 também serão feitas na 
aula on-line do dia 03/06 

 

LIPA Volume 2 

“Verbete” 
Páginas 14 e 15 (a correção 
ficará disponível no link 
“Materiais complementares 

de estudo”, no site do Colégio 

Luterano). 
 
 
 

Videochamada 

Profª Angelica 

das 10h às 10h30 

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

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Dúvidas de Conteúdos – Professora Angelica 

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

SKYPE: angelicaluterano@outlook.com – Horário regular das aulas presenciais 

 

Obs: Nas duas formas de atendimentos as respostas serão enviadas apenas no horário regular das aulas presenciais, porém em alguns 

momentos, a resposta não será de imediato, pois a professora poderá estar em outro atendimento, na gravação de uma videoaula ou 

aula on-line. 
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NOME: ____________________________ número: __________ 
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Roteiro de Estudos 7 -   Correção - 2º Bimestre  - Língua Inglesa 

5º ano _________ Nota: ______________ 

 

 

Correção Activity Book 
 
Page 19 

 

 

 
 

2. Pessoal 

 

3. Sailing 



 

Roteiro de estudos 7 - semana de 01/06 a 05/06 
 

Fazer os exercícios do ACTIVITY BOOK, p. 93: “Puzzle” 
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