
ROTEIRO DE ESTUDOS 9 – 1º ANO B – 15 A 19.06 – PROFESSORA AMÁLIA 

 

 

Querida criança e família, 

Esta semana damos início a uma nova plataforma digital de estudos: a Microsoft Teams for Education. Será um novo 

recurso para que as nossas aulas remotas tenham uma qualidade ainda maior!         

Lembre-se: no Teams você tem acesso ao nosso calendário, onde encontra todas as aulas e atividades previamente 

agendadas. Não esqueça de conferir sempre!          

Uma semana abençoada a todos! 

Super beijo,  

Prô Amália.       

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 
15/06 

Terça-feira 
16/06 

Quarta-feira 
17/06 

Quinta-feira 
18/06 

Sexta-feira 
19/06 

Videochamada   

Profª Amália - Teams 

 

Horário:  
Das 13h30 às 13h50 (Turma 

inteira) 
 

Ciências 
 

Videoaula: “Ciências – Eu e o 
mundo - Professora Amália – 1 º 

ano B – 16.06” 
 

Assistir à videoaula que está na 
playlist do 1ºB  

 em nosso Canal no Youtube do 
Colégio Luterano 

 

Língua Portuguesa 
 

Videoaula: “Língua 
Portuguesa –  Instrução de 

montagem - Professora 
Amália – 1 º ano B – 17.06” 

 
Assistir à videoaula que está 

na playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 

Língua Portuguesa 
 

Aula on-line no Teams. 
 

Horário: das 14h00 às 
14h50min 

 
Faremos juntos as páginas 

09 e 10 do Livro de 
Atividades (LIPA) e para casa 

ficarão as páginas 11 e 12. 

Matemática 
Aula on-line no Teams. 

 
Horário: das 14h00 às 

14h50min 
 

Faremos juntos as 
páginas 36 e 37 do Livro 
de Atividades (LIPA) e 

para casa ficará a página 
38, exercício 15. 

 

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


Educação Física  
 

Acessar a aula on-line na 
plataforma Teams –  

Ed. Física                                                     
(14h às 14h30) 

 
Seguir as orientações que 

constam em Lição de Casa –  
Roteiro 9 – Dia 16/06 - 

 Atividade de Ed. Física – 
no site do Luterano   

ou na plataforma Teams  

Ensino Religioso 
 

Atividade avaliativa na 
Plataforma Teams, em 

“Tarefas”. 
 

 

Língua Inglesa 
 

Assistir à videoaula que está 
na playlist do 1º B em nosso 
Canal no Youtube do Colégio 

Luterano                           

 
Seguir as orientações que 
constam na folha anexa -  
Roteiro 9 - Língua Inglesa  

Teacher Angela  
no site do Luterano 

ou na plataforma Teams. 
 

 

Matemática 
 

Videoaula: “Matemática – 
Sólidos geométricos – 

Professora Amália – 1 º ano B 
– 18.06” 

 
Assistir à videoaula que está 

na playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 
  
 

Música 
 

*Ouvir e cantar a música 
Seis Ratinhos (videoaula 
dias 16/18-06-2020) 

Assistir à videoaula que 
está na playlist do 1º B em 
nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano                           
 

 
*Colorir o desenho - folha 
anexa no site do Colégio 
e na plataforma Teams. 
 
* Enviar a foto do desenho 
para o e-mail 

amarilis@luterano.com.br 
 

Língua Portuguesa 
 

Videoaula: “Língua 
Portuguesa – Título e 

subtítulo – Professora Amália 
– 1 º ano B – 15.06” 

 
Assistir à videoaula que está 

na playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 
 

Matemática 
 

Videoaula: “Matemática – 
Compondo com formas 

geométricas – Professora 
Amália – 1 º ano B – 16.06” 

 
Assistir à videoaula que está na 

playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no Youtube do 

Colégio Luterano 
 

História  
 

Aula on-line no Teams. 
 

Horário: das 14h00 às 
14h50min 

 
Faremos juntos as páginas 

71 a 73 do Livro de 
Atividades (LIPA) e para casa 

ficará a página 74. 
 
 

Geografia  
 

Videoaula: “Geografia – 
Orientação espacial – 

Professora Amália – 1º ano B 
– 18.06” 

 
Assistir à videoaula que está 

na playlist do 1ºB  
 em nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 
 

Hora de criar! 
 

A dica de hoje é fazer tinta 
com suco em pó! O 

tutorial está nesse vídeo: 
https://bit.ly/3cIyCQx 
Depois de pronto é só 
soltar a criatividade e 

fazer uma linda pintura. Se 
você já tiver tinta aí na sua 
casa e quiser usar, fique à 

vontade! 

 

ATENDIMENTO AOS PAIS - PROFESSORA AMÁLIA  

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

Chat do Teams - Terça-feira, das 15h às 15h45  

 

https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
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https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
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
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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 9 - 1º ANO  –LÍNGUA  INGLESA –  

TEACHER ANGELA – 17/06. 

 

Essa semana aula gravada - ver na playlist do 1ºB  no  Canal no Youtube do 
Colégio Luterano   
 
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) ou 
no chat da Plataforma Teams, de  quarta e quinta-feira, entre 9h40 e 11h30 ou 
13h30 e 17h00. Na sexta-feira, entre 9h40 e 11h30 ou 13h30 e 16h00. 
 
 

UNIT 3 – MY FACE 
 

1) Página 26, ACTIVITY BOOK – Ouvir a gravação e circular a FACE correta. 
 

2) Página 27, PUPIL’S BOOK – Vamos ouvir a música que fala sobre com o 
Clown está sentindo.- http://pesenglish.com.br/kids/book-1 (track 38 / 39) 

 
3) Página 27, ACTIVITY BOOK – Desenhar como você está se sentindo no 

momento que está fazendo a atividade. (angry = bravo (a) / happy = feliz / 
sad = triste / scared = assustado (a) 

 
4) Página 29, ACTIVITY BOOK – Observar as cenas. Desenhar o a MOUTH no 

emotion que representa a cena. Colorir a cena. 
 

5) Página 31, ACTIVITY BOOK – Revisão das Parts of face. (eyes = olhos,  
nose = nariz, mouth = boca, ears = orelhas, teeth = dentes, face = rosto / 
face. – Pintar as bolinhas depois de repetir as palavras. 

 
 

 
 

SEE YOU NEXT WEEK. 
KISS - TEACHER ANGELA CRISTINA 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
mailto:angela@luterano.com.br
mailto:angelacristinaluterano@outlook.com
http://pesenglish.com.br/kids/book-1


AULAS DIAS 16-18/06/2020

- OUVIR A MÚSICA E COLORIR O DESENHO ABAIXO:

1º ANO

AMARÍLIS - MÚSICA


