
 

 

 
ROTEIRO DE ESTUDOS 8 – 5º ANO B 

08 a 12/06/2020  
Professora Adriana Coutinho 

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 08/06 Terça-feira 09/06 Quarta-feira 10/06 Quinta-feira 11/06 Sexta-feira 12/06 

Ciências 
 

LIP Volume 2 
Páginas 16 até 19 

 
“Características da água” 

 
Assista a videoaula acessando o 

link 
https://www.youtube.com/watch?
v=-

gax8HBAY1A&feature=youtu.bea 
partir do tempo 1:17 até 11:32 
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 – páginas 20 e 21 
(Fazer para a aula on-line do dia 

16/06. Faremos a correção 
juntos). 

 
 

Língua Inglesa 
 

 
 

Aula on-line com a  
Profª Ligia 

Das 13h25 às 14h10 
(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  - Profª Ligia 

 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 

LIP Volume 2 
Páginas 47 a 49 

 
“Cordel: a dança das 

palavras” 
 
Assistir a videoaula da Profª 
Adriana que está na playlist 
do 5º B em nosso Canal no 
Youtube do Colégio 
Luterano 

 
Título da aula 

Língua Portuguesa – LIP 
Volume 2 – Páginas 47 a 49 

– Cordel – 5ºB – Prof.ª 
 Adriana – 10/06 

 
 
 
 
 
 

História 
 

 
LIP volume 2 

Páginas 14 até 16 
 

“Interpretando e outros 
olhares” 

 
Aula on-line com a Profª 

Adriana 
Das 15h30 às 16h30 

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

WhatsApp do Colégio - 
2915-7966) 

 
 
 
 
 
 

Geografia 
 

LIP Volume 2 
Páginas 18 até 20 

 
Assista a videoaula 

acessando o link 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=f2jeXGJDseY&feature=you

tu.be a partir do tempo 20:00 
até o final. 

E também o link 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=tu8tigYI1fc&feature=yout

u.be a partir do tempo 1:00 
até 18:20 

 
Seguir passo a passo e fazer o 
que a professora falar, como 
se estivéssemos na nossa 
classe.  
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LIPA Volume 2 
   Página58. 

(a correção ficará disponível no 
link “Materiais complementares 
de Estudos” no site do Colégio 
Luterano) 
 

• Trilha Positivo On – 
Volume 2 – Unidade 3 
“Água e vida”. Fazer 
sondagem, reforço e 

avaliação. 
ENCERRA DIA 18/06 

 

 
 

Ensino Religioso 

 

Aula on-line com a Profª 
Simone Starosky 
Das 15h às 15h30 

 
“JESUS DÁ A ÁGUA DA VIDA”. 

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

virtual através do WhatsApp do 
Colégio - 2915-7966) 

 

 
 

Língua Portuguesa 
 

 
LIP Volume 2 

Páginas 41 a 45 
 

“Resenha crítica, adjetivo e 
uso de CE e CI, SE e SI” 

 
Aula on-line com a Profª 

Adriana 
Das 15h30 às 16h30 

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

do Colégio - 2915-7966) 
 

Praticando o que 
aprendemos! 

 
LIP Volume 2 

Páginas 50 a 52 (até ex: b) 
(Fazer para a aula on-line 
do dia 12/06. Faremos a 

correção juntos). 
 

LIPA Volume 2 
Páginas 21 e 22 

(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 8 – Dia 09/06 - 

 Atividade de Ed. Física –  

(apresentação em Power 
Point) 

 

 

 
Música 

 

 
1) Estudo da flauta - 5º 

ano (aula semana 18-

22/05/2020) - Detalhes na 

folha anexa.  

 

2) Respostas do 

Questionário 1 – 

Andamento (aula semana 

18-22/05/2020) -folha 

anexa. 

 

3) Respostas do 

Questionário 3 - 

Compasso - folha anexa. 

 

Obs: Enviar os exercícios 

por foto/scaner para 

Profa. 

Amarílis: amarilis@luteran

o.com.br 
No e-mail: nome do 

aluno(a) e turma. 

 
Praticando o que 

aprendemos! 
 

• LIP Volume 2 
Páginas 21 e 22 

(a correção ficará disponível 
no link “Materiais 

complementares  de 
Estudos” no site do Colégio 

Luterano). 
 
A pesquisa do exercício 2 da 
página 21 poderá ser digitada 
no “Word” ou manuscrita (no 
caderno de Geografia). Não 
esqueça de inserir as imagens. 
Após a realização desta 
atividade, envie para a 
professora no e-mail  
adrianacoutinho@luterano.com
.br 

*Não esqueça de fazer o 
cabeçalho com nome completo, 

número, turma e data. 

 

• Trilha Positivo on – 
Volume 2 – Unidade 2  
“Cidades: formas e 
funções”. Fazer 
sondagem, reforço e 
avaliação. 

ENCERRA DIA 22/06 
 
 
 
 
 
 

mailto:amarilis@luterano.com.br
mailto:amarilis@luterano.com.br
mailto:adrianacoutinho@luterano.com.br
mailto:adrianacoutinho@luterano.com.br


 
Matemática 

 

LIP Volume 2 
Páginas 31 até 35 

 

“Problemas de área” 
 

Assista a videoaula acessando o 
link 

https://www.youtube.com/watch?
v=4a6LQUp5qA&feature=youtu.be  
a partir do tempo 0:34 até 26:00 
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 36 
LIPA Volume 2 
Páginas 40 e 41 

(a correção ficará disponível no 
link “Materiais complementares 
de Estudos” no site do Colégio 
Luterano). 
 

ATENDIMENTO 
AOS RESPONSÁVEIS 
DAS 17h às 17h45 

 

 
 

Skype ou e-mail. 

 
 

Praticando o que 
aprendemos! 

 
LIPA Volume 2 

Páginas 17 até 20 (a correção 
ficará disponível no link 

“Materiais complementares  
de Estudos” no site do 

Colégio Luterano). 
 

• Trilha Positivo On – 
Volume 2 – Unidade 5 

“Uso de CE e CI, SE e SI”. 
Fazer sondagem, reforço 

e avaliação. 
ENCERRA DIA 19/06 

 

 
Matemática 

 

 
LIP Volume 2 

Páginas 37 até 39 
 

“Vai uma história aí? 
 

Aula on-line com a Profª 
Adriana 

Das 15h30 às 16h30 
(você receberá um link para 

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

2915-7966) 
 

 
Matemática 

 
LIP Volume 2 

Páginas 40 e 41 
Assistir a videoaula da 
Profª Adriana que está na 
playlist do 5º B em nosso 
Canal no Youtube do 
Colégio Luterano 

 
Título da aula 

 
Matemática – LIP Volume 
2 – Páginas 40 e 41 -  5ºB 
– Profª Adriana - 11/06 

 
 

Praticando o que 
aprendemos! 

 

• LIPA – páginas 42 
e 43 

(a correção ficará 
disponível no link 

“Materiais 
complementares de 
Estudos” no site do 
Colégio Luterano). 

 
 

 

Língua Portuguesa 
 

 
LIP Volume 2 

Páginas 50 e 52 (até ex: b ) 
(Correção dos exercícios) 

 
Aula on-line com a Profª 

Adriana 
Das 15h30 às 16h30 

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

do Colégio - 2915-7966) 
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ATENDIMENTO AOS PAIS - PROFESSORA ADRIANA  

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

SKYPE: adrianacoutinholuterano@outlook.com – Segunda-feira, das 17 às 17h45 (on-line) 

Dúvidas de Conteúdos – Professora Adriana  

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

SKYPE: adrianacoutinholuterano@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, aula 
on-line. 
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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. 
 

NOME: ____________________________ número: __________ 

Profª: Lígia Moura                                                          Data:___/___/2020 

Roteiro de Estudos 8 -   Correção – 2º Bimestre  - Língua Inglesa 

5º ano _________ Nota: ______________ 

 

 

Correção Activity Book 
 
Page 93 
 
Do the word puzzle 
Across:  
4. (Welcome back) CURLY 
7. (Unit 1) SAILING 

 

*Os demais iremos completar conforme avancemos nas outras unidades. 

 

 

Roteiro de estudos para semana de 08/06 a 10/06 
 

Aula on-line dia 09/06 – Terça-feira 
 

5o A: 8h10 às 8h55 
 

5o B: 13h25 às 14h10 
 
JUNIOR TIME p. 24 a 27 
ACTIVITY BOOK p.20 e 21 
 
Conteúdo: Prática auditiva, prática oral, vocabulário dirigido, 
estrutura: “Where’s (the museum)? It’s (opposite) the (hotel). 
Far from, above, below, over there, up there.  



5º ANO

Respostas do Questionário 1 – Andamento (aula semana 18-22/05/2020)

1 - Andamento é a velocidade em que uma música é cantada ou tocada.

2 - Chamamos andamento porque lembra o nosso andar.

3 - Metrônomo é um aparelho que marca os andamentos da música.

4 - O metrônomo marca os andamentos da música para que o estudante de música ou o músico 
estudem seus instrumentos com mais precisão.

5 - Muito lento, lento, andante, moderato, rápido, muito rápido, rapidíssimo (os principais).

6 - Largo, lento, andante, moderato, alegro, presto, prestíssimo (os principais).

7 - Ludwig Van Beethoven.

8 - Ele utilizava as marcações do metrônomo em suas partituras. Assim, quem fosse executá-las, 
tocaria exatamente como ele tinha escrito.

9 - Alemão.

10 - Dois tipos: o metrônomo tradicional (por corda) e o metrônomo digital.

Respostas do Questionário 2 – Compasso (aula semana 25-29/05/2020)

1 - Compasso é uma forma de dividir quantitativamente em grupos os sons de uma composição 
musical. É a divisão da música em partes menores, igualmente espaçadas. Também pose ser 
definido como a divisão de um trecho musical em séries regulares de tempos.

2 - Os compassos são divididos ou separados por uma linha vertical chamada barra de compasso 
ou travessão. Essa barra atravessa todo o pentagrama (ou pauta) da 5ª à 1ª linha.

3 - Compasso binário é quando os tempos são agrupados de dois em dois, ou seja, quando 
temos dois tempos por compasso.

4 - Compasso ternário é quando os tempos são agrupados de três em três, ou seja, quando 
temos três tempos por compasso.

5 - Compasso quaternário é quando os tempos são agrupados de quatro em quatro, ou seja, 
quando temos quatro tempos por compasso.

6 - A divisão da música em compassos facilita a leitura e a execução da partitura.

7 - Fórmula de compasso (e não forma – erro de digitação) são dois números sobrepostos 
indicados ao lado da clave no início do 1º compasso da partitura musical.

8 - A fórmula de compasso informa ao executante quantos tempos irão ocorrer dentro do 
compasso e qual figura rítmica irá representar o tempo.

9 - O número superior indica a quantidade de tempos em cada compasso.

10 - O número inferior indica a figura rítmica que representa o tempo.

Observação: Enviar os questionários respondidos para a Profa. Amarílis, no e-mail 
amarilis@luterano.com.br colocando o nome do aluno e turma.

AMARÍLIS



5º ANO

Anexo 2

 

ESTUDO DA FLAUTA:

Estudo do dedilhado: 

SI – LA – SOL

SOL – LÁ - SI

DÓ – SI – LÁ – SOL – FA – MI

MI – FA – SOL – LÁ -SI - DÓ 

MÚSICAS:

1) The Little Sheep of Mary: (recordação)

 

 Youtube link:

 https://youtu.be/_q4BOVN4YkY  (a partir de 15’24”)

 SI – LA – SOL – LA – SI – SI – SI_______

 LA – LA – LA______SI -SI – SI______

 SI – LA – SOL – LA – SI - SI – SI _______

 LA – LA – SI – LA – SOL______

2) A flauta do Belarmino:

 Youtube link:

 https://youtu.be/X9OVtjS48A8 

  (a partir de 16’26”)

 MI – FA – SOL (4 vezes)


