
ROTEIRO DE ESTUDOS 8 – 1º ANO B – 08 A 12.06 – PROFESSORA AMÁLIA 

 

 

Segunda-feira 
08/06 

Terça-feira 
09/06 

Quarta-feira 
10/06 

Quinta-feira 
11/06 

Sexta-feira 
12/06 

Videochamada com os 

alunos pelo Skype 

 

amalialuterano@outlook.com 

 

Horário:  
Das 14h às 14h30 (Turma 

inteira) 
 

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

do Colégio - 2915-7966) 
 

Língua Portuguesa 
 

Aula on-line pelo Skype. 
Horário: das 14h00 às 

14h50min 
*Faremos uma atividade 

importante. Programe-se para 
estar presente! 

*Lembre-se do nosso 
combinado: para conseguirmos 

uma aula on-line produtiva e 
significativa é essencial manter 

as câmeras e microfones 
desativados.  

*Aproveito para ressaltar a 
importância da criança estar 

acompanhada por um 
responsável durante a aula. 

 
(você receberá um link para 

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

Colégio - 2915-7966) 
 

Ciências 
 

Videoaula: “Especial Semana 
do Meio Ambiente: Os três 

R’s – Professora Amália – 1 º 
ano B – 10.06” 

 
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 14h00 às 

14h50min 
*Faremos uma atividade 
importante. Programe-se 

para estar presente! 
*Lembre-se do nosso 

combinado: para 
conseguirmos uma aula on-
line produtiva e significativa 

é essencial manter as 
câmeras e microfones 

desativados. 
*Aproveito para ressaltar a 

importância da criança estar 
acompanhada por um 

responsável durante a aula. 
 

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

WhatsApp do Colégio - 2915-
7966) 

 
 

 
 

História  
 

Desenhe um hábito que 
você e sua família 

costumam ter para 
colaborar com o meio 

ambiente. Registre com 
uma foto e envie por e-

mail para 
amalia@luterano.com.br 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists


Ensino Religioso 
 

Aula on-line pelo Skype. 
Horário: das 15h45min às 

16h15min 
“DEUS DÁ COMIDA PARA O 

SEU POVO”. 

 
(você receberá um link para 

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

do Colégio - 2915-7966) 
 

Música 

1) Assistir o vídeo: Paisagem 
sonora - Parte 2 (Musicalização 
Infantil). 

Youtube: 
https://youtu.be/n7eXDZHO-AY 

 

2) Colorir a paisagem sonora da 
cidade. Folha anexa. 

Obs: Enviar os exercícios por 
foto/scaner para Profa. 
Amarílis: amarilis@luterano.com.br 

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

Língua Inglesa 
Profª Angela 

Aula on-line pelo Skype. 
Horário: das 14h00 às 

14h30min 
 

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

WhatsApp do Colégio - 2915-
7966) 

 

Seguir as orientações que 

constam no site do Luterano, 

em Lição de Casa –  

Roteiro 8 - Língua Inglesa  
Teacher Angela 

 

 

Matemática 
 

Videoaula: “Especial Semana 
do Meio Ambiente: 

REUTILIZAR – Professora 
Amália – 1 º ano B – 11.06” 

 
 
Assistir à videoaula que está 

na playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 

Matemática 
 

Videoaula: “Especial 
Semana do Meio 

Ambiente: RECICLAR – 
Professora Amália – 1 º 

ano B – 12.06” 
 
 
 

 
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 8 – Dia 09/06 - 

 Atividade de Ed. Física –  

(apresentação em Power 
Point) 

 

Língua Portuguesa 
Videoaula: “Especial Semana do 

Meio Ambiente: Livro Nossa 
amiga natureza – Professora 
Amália – 1 º ano B – 09.06” 

Assistir à videoaula que está na 
playlist do 1ºB  

 em nosso Canal no Youtube do 
Colégio Luterano 

Língua Portuguesa 
Videoaula: “Especial Semana 
do Meio Ambiente: REDUZIR 
– Professora Amália – 1 º ano 

B – 10.06” 
Assistir à videoaula que está 

na playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 

Geografia  
Acesse o site: 

www.reciclasampa.com.br 
  

Nesse site é possível descobrir o 
dia e o horário da coleta de lixo 
comum e de recicláveis aí onde 

você mora! Pesquise e explore o 
mapa da sua região. 

Esse site também explica 
direitinho como separar o 
lixo comum do reciclável. 

Vale a pena conferir! 

Hora da criatividade:  
 

Junto com sua família, 
produza algo útil ou 

divertido com uma garrafa 
PET. Cada família 

ficará livre para fazer o 
que quiser. 

Registrem esse momento 
com foto ou vídeo. 

 

 

 

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) 

 

https://youtu.be/n7eXDZHO-AY
mailto:amarilis@luterano.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
http://www.reciclasampa.com.br/
mailto:amalia@luterano.com.br
mailto:amalialuterano@outlook.com


 

 

                                     COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO 
 

     NOME: _______________________________________TURMA:____________.   
 
     PROFª    AMARÍLIS_____________________________DATA: ____/____/2020.       

 
 
Atividade: colorir a paisagem sonora da cidade. 
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COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

Reg. nº 1214/1933 – P.G.E. DE 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98. 

Profª: Angela Cristina           Língua Inglesa                         2º Bimestre  

  
ROTEIRO 8 - 1º ANO  – LÍNGUA INGLESA 

TEACHER ANGELA – 10/06. 

 

Essa semana nos veremos pelo Skype.  
1º A – 10 de junho, das 10h até 10h30  
1º B - 10 de junho, 14h até 14h30.  
 
Deixe pronto ao lado do seu computador os 2 livros, (PUPIL’S BOOK e ACTIVITY 
BOOK) e seu estojo. 
Após a aula, se ainda tiver dúvidas, pode me chamar via e-mail 
(angela@luterano.com.br) ou pelo Skype (angelacristinaluterano@outlook.com), 
quarta e quinta, entre 9h40 e 11h30 ou 13h30 e 17h00. 
Ou sexta, entre 9h40 e 11h30 ou 13h30 e 16h00. 
 
OBS: Não esquecer de enviar a foto da Página 23, PUPIL’S BOOK, no meu e-mail 
e ou como arquivo no Skipe. 
 

UNIT 3 – MY FACE 
 

1) Mostrarei flash cards com as parte do rosto. Ouvir e repetir. 
 

2) Página 24, PUPIL’S BOOK – Vamos Ouvir o Mike mostrando as parte da 
FACE dele (eyes = olhos / ears = orelhas / nose = nariz / face = rosto / mouth 
= boca) - http://pesenglish.com.br/kids/book-1 (track 32). 

 

3) Nosso rosto mostra o que estamos sentindo (angry = bravo (a) / happy = feliz 
/ sad = triste / scared = assustado(a)). 

 

4) Página 25, PUPIL’S BOOK – Vamos usar os adesivos (stickers) da UNIT 3, 
ouvir a gravação e colar no lugar correto. http://pesenglish.com.br/kids/book-1 
(track 34) 

 

HOMEWORK 
 
1) Página 25, ACTIVITY BOOK – Desenhar a sequência dos sentimentos. 

1 – HAPPY – SAD – HAPPY – SAD – HAPPY ----SAD 
2 – SCARED – SCARED – ANGRY - SCARED – SCARED ---- ANGRY 
3 – ANGRY – SCARED – SAD - ANGRY – SCARED ---- SAD 
4 – SCARED – ANGRY – HAPPY - SCARED – ANGRY ---- HAPPY 
 

SEE YOU NEXT WEEK. 
SMILE EVERY DAY! 

KISS - TEACHER ANGELA CRISTINA 

mailto:angela@luterano.com.br
mailto:angelacristinaluterano@outlook.com
http://pesenglish.com.br/kids/book-1
http://pesenglish.com.br/kids/book-1
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