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Segunda-feira  
(18/05) 

Terça-feira (19/05) Quarta-feira  
(20/05) 

Quinta-feira  
(21/05) 

Sexta-feira  
(22/05) 

Videoaula: Desenhar – 
Infantil 3 - Profª Larissa 
– Data: 18.05 
Livro: Desenhar, págs. 

14 e 15.   
Assistir à videoaula que 

está na playlist do Infantil 3 
em nosso Canal no 
Youtube do Colégio 

Luterano                             

Separe os materiais que 
serão utilizados:                                   

um pote para misturar;                                       
tintas de diversas cores;                                     
e o mais importante, os 

dedinhos. Prepare tudo, e 
venha conferir a nossa 

aula. 

Ensino Religioso                     
Profª Simone S. 

 
No Youtube assista ao 
vídeo: “Por dentro, fora, 
alto, embaixo – 3 
palavrinhas”, cante junto 
e faça os gestos!  
https://www.youtube.co
m/watch?v=s3MvI9xvK
Rs&pbjreload=10  
Agora vamos pintar 
esse desenho? 
Capriche! Se quiser 
pode usar tinta, papel 
picado, use sua 

criatividade... 😊 

 
 

 
 

Com ajuda de um adulto, 
faça deliciosos cookies para 

a hora do lanche. Siga a 
receita (anexo)                           

Você também pode fazer 
outra receita se preferir. 

 
 

Videochamada com 
alunos/pais.                            

Skype: 
larissaluterano@outlook.com 

(13h30 às 13h50) 
(você receberá um link para 

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

Colégio - 2915-7966) 

Vídeo aula: Brincadeira 
das Artes (Papo 
Cabeludo) – Infantil 3 – 
Profª Larissa – Data: 
22/05 
Assistir à videoaula que está 
na playlist do Infantil 3 em 
nosso Canal no Youtube do 

Colégio Luterano 

 
Livro: Brincadeira das 

Artes, pág.  20                       
Papo Cabeludo                                  

Após o vídeo aula aumente 
o som, coloque os cabelos 

e o corpo para remexer.   
Chame sua família para 

entrar na dança. 

 
 

Atividade em folha 1.                                            
Escolha quatro cores que 

mais goste da cola 
colorida. Divirta-se! 

Música: Videoaula da 
professora Amarilis. 
 
A videoaula está na 
playlist do Infantil 3  em 
nosso Canal no Youtube 
do Colégio Luterano 
 
Título: Instrumentos 
Musicais  
 
- Brincando com jogos 
rítmicos 
- Explorando a 
percussão corporal 
 

 
 
Ajude a organizar a cozinha 

após terminar a receita. 
 

 
Atendimento aos pais via 

Skype. 
larissaluterano@outlook.com 

(14h às 14h40)  

Aula on-line - Skype 
Ed. Física                                   

Prof. Rafael  
rafaelluterano@outlook.com  

(14h às 14h30) 
 

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

virtual através do WhatsApp do 
Colégio - 2915-7966) 

Livro: Brincadeira das         
Artes, pág.  21.                                              

Seu cabelo ficou 
descabelado durante a 

brincadeira?                             
Materiais utilizados: 

barbante.  
Você pode usar tinta para 

pintar os cabelos;                           
canetinhas ou lápis de cor 
para completar os detalhes 

do rosto e roupa. 

https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
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- Ouvindo uma história 
interativa 
- Cantando canções do 
folclore brasileiro 
- Brincando com o jogo 
da memória musical. 
- Fazer atividade da  

folha anexa: pintar os 

instrumentos musicais 

da loja do Mestre André. 

 
Hora do conto 

“À noite” 
Acesse o link Fafá conta: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=7E38806dvI8&list=

PLLEkMFD_eTjYXNonKwm
TZJ3aVRSbd521D&index=

5 

Hora do cinema. 
Prepare a pipoca 
assista o filme:  

“Divertida Mente” – 
Disney Pixar 

Aproveite! 

Aula on-line - Skype                
Livro: História em cena  

pág. 21 
“Que som é este?” 

larissaluterano@outlook.com 

(15h às 15h20) 
(você receberá um link para 

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

Colégio - 2915-7966) 

 
Atividade em folha 2.    
Escolha seu brinquedo 

favorito, desenhe no local 
indicado. Use o lápis de cor. 

 
Hora de brincar com  

massinha.     
Divirta-se! 

 

ATENDIMENTO AOS PAIS PROFESSORA LARISSA – Quarta-feira, das 14h às 14h45 (SKYPE) 

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

     SKYPE: larissaluterano@outlook.com – Quarta-feira, das 14h às 14h40 (on-line) 
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ATIVIDADE 1. 

ESCOLHA PARA CADA ANIMAL UMA COR DE COLA COLORIDA E LIGUE O CAMINHO 

CORRETO PARA CHEGAR A CADA PATINHA. 



 

 

ATIVIDADE FOLHA 2 

DESENHE SEU BRINQUEDO FAVORITO. 
                                                                                                                                                                             



COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO. 

NOME: __________________________________________________INFANTIL 3  -  19/05/20 

 

 

 



INFANTIL

Para colorir e memorizar
os instrumentos abaixo:

Piano

Flauta

Tambor



 


