ROTEIRO DE ESTUDOS 9 – 4º ANO A - 22/06 a 26/06 – Prof.ª ALINE

Obs.: * A partir de 15/06, as aulas “ao vivo” serão através da Plataforma Teams, conforme o roteiro, nos horários agendados pelos professores. As aulas “ao vivo” ficarão
gravadas no Teams.
*De 15 a 26/06, os roteiros e as atividades em folhas anexas estarão disponíveis no site do Luterano e na Plataforma Teams: Roteiros (Canal ROTEIROS DE ESTUDOS
– Arquivos); Atividades (CANAL DA DISCIPLINA – Arquivos)
*A partir de 29/06, usaremos somente a Plataforma Teams. Porém, as videoaulas gravadas pelos professores continuarão no Canal do Youtube do Colégio Luterano.

Segunda-feira (22/06)
Português: Aula on-line com a Professora
Aline - Horário: das 8h30 às 9h10 pelo
“Teams”

Terça-feira (23/06)
Matemática: Positivo On:
Realizar as avaliações das trilhas:

Quarta-feira (24/06)
Geografia: Aula on-line com a Professora Aline Horário: das 8h30 às 9h10 pelo “Teams”

• Unidade 4 – Algum problema?
• Unidade 5 – Lados e Cantos.

Conteúdo da aula:
Conteúdo da aula:
LIP: P. 20 a 27 – Paisagens brasileiras: Clima e
*
O
gabarito
e
as
orientações
estão
disponíveis
na
LIP: P. 43 a 47 – Carta pessoal de reclamação
formações vegetais.
plataforma “Teams”. A entrega final do gabarito deverá
ser feita pelo item “Tarefas” do “Teams” até o dia
30/06.

História: Positivo On: Realizar a avaliação da Ciências: Videoaula SPE
Acesso no link:
trilha:
• Unidade 3- As contribuições indígenas para a
formação da sociedade brasileira.
• Atividade 2: As orientações da segunda
atividade avaliativa de História estão no nosso
roteiro.

https://www.youtube.com/watch?v=R1qVF_XLj88&fe
ature=youtu.be

Conteúdo da aula:
LIP: P. 29 a 31 (Calendários)

* O gabarito e as orientações estão disponíveis na
plataforma “Teams”. A entrega final do gabarito
deverá ser feita pelo item “Tarefas” do “Teams” até o
dia 30/06.

Ensino Religioso:
“DEUS APARECE A SAMUEL”

Português: Videoaula “Língua Portuguesa – Prof.ª
Aline - 4º ano A - Aula do dia 24/06”
* A videoaula está na playlist do 4º A em nosso
Canal no Youtube do Colégio Luterano
Conteúdo da aula:
LIPA: P. 21 a 23 – Carta pessoal de reclamação
* Atividade 11 da P. 23 deverá ser entregue digitalizada pelo
item “Tarefas” da plataforma Teams até o dia 30/06.

Música: Aula on-line com a Professora
Amarílis - Horário: das 8h45 às 9h15 pelo
“Teams”
Atividades avaliativas

Ed. Física:
Seguir as orientações que constam no site do
Luterano, em Lição de Casa
Roteiro 10 – Dia 23/06 Atividade de Ed. Física
ou na plataforma Teams – em Ed. Física - Arquivos

Assistir a videoaula no link:
https://www.youtube.com/watch?v=Wf8PI9fW
SbQ&t=14s

1 - Folha anexa - Nomes das notas musicais
aprendidas na flauta - entregar até 29/06
(recapitulação será na aula dos dias 23 25/06/2020)
2 - Flauta: não esquecer
- treino das notas MI - FA - SOL - LA - SI - DÓ
- melodia com as notas MI - FA - SOL - LA - SI DÓ

Quinta-feira (25/06)
Sexta-feira (26/06)
Português: Videoaula “Língua Portuguesa – Prof.ª Aline - 4º ano A - Matemática: Aula on-line com a Professora Aline - Horário: das 8h30 às
Aula do dia 25/06”
9h00 pelo “Teams”
* A videoaula está na playlist do 4º A em nosso Canal no Youtube do
Colégio Luterano
Conteúdo da aula:
LIPA: P. 50 a 52 – Revisão do conteúdo da semana

Conteúdo da aula:
LIP: P. 48 a 50 – Coesão
LIPA: P. 24
Matemática: Aula on-line com a Professora Aline - Horário: das 8h às
8h45 pelo “Teams”
Conteúdo da aula:
LIP: P. 61 a 64 – Quanto mede esse espaço?

Vídeo chamada para plantão de dúvidas com a Professora Aline pelo
“Teams”
Horário: das 9h00 às 9h20

* Para esta aula é importante os alunos já estarem com os quadradinhos do material de
apoio destacado conforme orientação da p. 61.

Língua Inglesa:
Acessar a aula on-line na plataforma Teams agendada no Calendário.

Diversas: Dia de cozinhar em família. Que tal escolhermos uma receita
deliciosa de festa junina? Hummmmm

Horário: das 9h às 9h45

* As correções das atividades serão disponibilizadas em “arquivos” de cada disciplina semanalmente.

ATENDIMENTO AOS PAIS - PROFESSORA ALINE
E-MAIL: aline@luterano.com.br - Horário regular das aulas presenciais
CHAT TEAMS: Segunda-feira, das 10h às 10h45 (on-line)

Dúvidas de conteúdo – Professora Aline
E-MAIL: aline@luterano.com.br - Horário regular das aulas presenciais
CHAT TEAMS: Horário regular das aulas presenciais

Obs.: Nos 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, aula on-line.

4º ANO
AMARÍLIS - MÚSICA

ATIVIDADE AVALIATIVA
Escrever os nomes das notas aprendidas na flauta embaixo delas, conforme o exemplo:
Exemplo:
Exemplo:
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