ROTEIRO DE ESTUDOS 8 – 3º ANO B – Semana de 08 a 12 de junho – Prof.ª Heloísa

Querido(a) aluno(a) e família,

Para que a aula on-line seja produtiva e significativa é essencial manter as câmeras e microfones desativados.

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Ensino Religioso:
Aula on-line, “ao vivo” no Skype.
13h30 -14h

Língua Portuguesa: LIP, páginas
33 e 34.

Ciências: aula on-line
“ao vivo” no Skype.
14h - 14h40
Caderno de atividades, páginas 56
e 57.
(você receberá um link para
acessar a nossa “sala de aula”
virtual através do WhatsApp do
Colégio - 2915-7966)

Matemática:
Aula on-line, “ao vivo” no Skype.
14h - 14h40
Correção das atividades
realizadas no LIP.

Língua Portuguesa: Aula
on-line, “ao vivo” no Skype.
14h – 14h40

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

Matemática: LIP, páginas 34 a 40.

Assistir a videoaula com a
Profª Heloísa:

Assistir a videoaula com a
Profª Heloísa:
“Oxítonas, Paroxítonas e
Proparoxítonas”

A videoaula está na playlist do
3º B em nosso Canal no Youtube
do Colégio Luterano
Positivo On: Trilha “Como os sons
Caderno de atividades, páginas
são produzidos”, realizar até
15 e 16.
17/06.
ESSA TRILHA SERÁ AVALIADA E
IRÁ COMPOR A NOTA MENSAL.
Matemática: LIP, páginas 40 a
42.

Assistir a videoaula com a
Profª Heloísa:

“Mosaicos?”
“Igual ou diferente”
A videoaula está na playlist do 3º
B em nosso Canal no Youtube do A videoaula está na playlist do
3º B em nosso Canal no Youtube
Colégio Luterano
do Colégio Luterano
Caderno de atividades, páginas
Caderno de atividades, páginas
43 e 44.
45 e 46. Fazer a folha de
exercício, em anexo abaixo,
como um reforço.

Língua Inglesa - aula on-line
“ao vivo” no Skype.
Profª Angela
15h30 às 16h
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

(você receberá um link para acessar
a nossa “sala de aula” virtual através
do WhatsApp do Colégio - 29157966)

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

Correção das atividades
realizadas no LIP.

Caderno de atividades, página 42
e atividade de fixação em folha,
segue em anexo.

História: Positivo On: Trilha
“Município: que espaço é esse?”.
Realizar até 18/06.
ESSA TRILHA SERÁ AVALIADA E
IRÁ COMPOR A NOTA MENSAL
Caderno de atividades, páginas
72 a 76.

VÍDEOCHAMADA
TODOS OS ALUNOS
(14h45- 15h15)
*EM SEGUIDA DA AULA DE
LÍNGUA PORTUGUESA
(você receberá um link para
acessar a nossa “sala de aula”
virtual através do WhatsApp
do Colégio - 2915-7966)

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)

Música
1) Estudo da flauta - 3º ano
(aula semana 18-22/05/2020) Detalhes na folha anexa.
2) Respostas do Questionário
Classificação dos Instrumentos
Musicais - Folha anexa.
Obs: Enviar os exercícios por
foto/scaner para Profa.
Amarílis: amarilis@luterano.co
m.br
No e-mail: nome do aluno(a) e
turma.

Língua Portuguesa: LIP, páginas
35 e 36; 39 a 41.

Assistir a videoaula com a
Prof.ª Heloísa:
“Gênero textual: Instruções de
brincadeira”
A videoaula está na playlist do 3º
B em nosso Canal no Youtube do
Colégio Luterano
Caderno de atividades, páginas 18
e 19.

DIVERSAS: fazer massinha de
modelar caseira e colorir com
guache ou corante alimentício.
Receita no site:
https://www.omo.com/br/sesujar-faz-bem/arteartesanato/massa-de-modelaraprenda-a-fazer-a-sua-massinhaem-casa.html

Geografia: Positivo On: Trilha
“Atividades econômicas no
campo”.
Realizar até 18/06.
ESSA TRILHA SERÁ AVALIADA E
IRÁ COMPOR A NOTA
MENSAL.

Produza uma linda obra de arte
com sua massinha, tire uma foto
e publique nas redes sociais,
marcando o Colégio Luterano na
sua publicação.

*SEGUE ABAIXO ATIVIDADES EM ANEXO, O GABARITO COM AS CORREÇÕES DAS ATIVIDADES NO LIVRO
POSITIVO(LIP) E NO CADERNO DE ATIVIDADES(LIPA).

ATENDIMENTO AOS PAIS - PROFESSORA HELOISA
E-MAIL: heloisa@luterano.com.br - Horário regular das aulas presenciais
SKYPE: heloisaluterano@outlook.com - Segunda-feira, das 16h às 16h45 (on-line)

RESOLVA AS OPERAÇÕES DE ADIÇÃO, FAZENDO AS TROCAS NECESSÁRIAS.

GABARITO – CORREÇÃO CADERNO DE ATIVIDADES - LIPA
Língua Portuguesa
PÁGINA 15 a 19

MATEMÁTICA
PÁGINA 43 a 46

HISTÓRIA – PÁGINAS 72 A 76

PÁGINA 74 – RESPOSTAS PESSOAIS

PÁGINA 75 – 3, 1 e 2

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 - 3º ANO – LÍNGUA INGLESA
TEACHER ANGELA – 10/06/20

Essa semana nos veremos pelo Skype:
3º A – 12 de junho, das 11h até 11h30
3º B - 10 de junho, das 15h30 até 16h.
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.
Respostas do roteiro 6
1) Página 21, ACTIVITY BOOK –1 MEN / 2 WOMEN / 3 – BABIES / 4
CHILDREN
Usaremos áudio do link abaixo:
http://pesenglish.com.br/junior/book-3 (clique em cd 1)
1) Explicação sobre pronomes no singular e plural. Uso de respostas afirmativas
e negativas.
2) Página 23, ACTIVITY BOOK – http://pesenglish.com.br/junior/book-3 (clique
em cd 1). Exercício 8 track 43 – Ouvir e circular a resposta correta.
3) Página 23, ACTIVITY BOOK – Exercício 9 – Respostas afirmativas e
negativas de acordo com a imagem.
4) Página 24, ACTIVITY BOOK – Exercício 10 – Completar o texto com as
palavras corretas ouvindo o áudio (track 45).

HOMEWORK (Lição de casa)
1) Página 21, ACTIVITY BOOK –
Exercício 11- O que falta na cena? Cat? Fish? Mouse? Desenhe o que
falta. Pegue no final do livro o Smile e cole em I am Helpful.
Exercício 12 – Cubra os pontilhados das letras “F” e “V”.
Exercício 13 (track 48) Ouvir e ticar a resposta correta da palavra que você
ouvir, se ela tem “F” ou “V”.

SEE YOU NEXT WEEK.
KISS - TEACHER ANGELA CRISTINA

3º ANO
AMARÍLIS

1) Respostas do Questionário (aula semana 25-29/05/2020)
1 – São 5 categorias: Idiofones, Membranofones, Cordofones, Aerofones, Electrofones.
2 – Nos idiofones o som é produzido pelo próprio corpo do instrumento.
3 – Gongo, carrilhão, triângulo, pratos, castanholas, reco-reco, berimbau, etc.
4 – Nos membranofones o som é produzido pela membrana esticada.
5 – Tambores, djembe, derbak, surdo, zabumba (o tímpano também).
6 – Nos cordofones o som é produzido na corda tensionada.
7 – Harpa, alaúde, cavaquinho, banjo, bandolim, violão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo,
clavicórdio, cravo, piano.
8 – Nos aerofones o som é produzido pela vibração de uma massa de ar, originada no instrumento
ou pelo instrumento.
9 – flauta transversal, oboé, clarinete (ou clarineta), fagote, saxofone, trompa, trompete, trombone
(tuba também).
10 – Nos electrofones o som é produzido a partir da variação de intensidade de um campo eletromagnético. Exemplos: teclado, guitarra, contrabaixo elétrico.
(*) Nos metalofones o som é produzido pela vibração de várias lâminas de metal percutidas com
baquetas (não tem no livro mas foi dado em aula).
2) Estudo da flauta 3º ano
- mão esquerda toca as notas de cima
- treinar primeiro só o dedilhado (treino dos dedos, sem soprar) - treinar as séries de notas:
- Série de notas: Si-Lá-Sol (descendente = descida)
- Série de notas: Sol-La-Si (ascendente = subida)
- Música: The Little Sheep of Mary
Si-La-Sol-La-Si-Si-Si_____ La-La-La_____Si-Si-Si_____
(semana 18-22/05/2020)

Obs: Enviar os exercícios escaneados ou por foto (quem ainda não enviou) para o e-mail da Profa.
Amarílis: amarilis@luterano.com.br
No e-mail: nome do aluno(a) e turma.

