
ROTEIRO DE ESTUDOS – INFANTIL 3 – 25 a 29.05 - PROFª LARISSA. 

 

Segunda-feira (25/05) Terça-feira (26/05) Quarta-feira (27/05) Quinta-feira (28/05) Sexta-feira (29/05) 

  Videoaula 

Assistir a videoaula de      
O reino das letras felizes –
Infantil 3 – Profª Larissa – 

Data: 25/05.  
A videoaula está na playlist 

do Infantil 3 em nosso Canal 

no Youtube do Colégio 

Luterano                              
 

Ensino Religioso                          
Profª Simone Starosky 

Tema: O doentinho que 
precisou de Jesus. 

 
Assistir a videoaula que 

está no link abaixo:  
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=d4deRjld7WM&list=PLm

C3CtaRCvLSSFh-
iBH6R4iWbbbdQMdOe&index

=4&t=121s 

 
Ou  na playlist do Infantil 3 

em nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano                              
 

Atividade 2 – anexa 

Com ajuda de um adulto, 

escolha duas cores de 

cola colorida (tinta). 

Contorne a letra I e em 

seguida preencha todo o 

interior. Fale a letra em  

voz alta. Deixe bem bonito. 

 

Atendimento aos pais via 

Skype/Chat.     
larissaluterano@outlook.com  

(14h00 às 14h40) 

 

 

Videochamada com 

alunos/pais.                            

Acesse Skype:     
larissaluterano@outlook.com 

(13h30 às 13h50) 

Videoaula     

Livro: História em 
cena, pág. 26.                

Assistir à videoaula de     
Círculos e quadrados – 
Infantil 3 – Profª Larissa 

– Data: 29/05                                     
A videoaula está na 

playlist do Infantil 3 em 

nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano                              
 

Atividade 1 – anexa  

Peça ajuda de um adulto e 

ligue os pontos, com o 

lápis de cor, para descobrir 

a letra. Fale o som dela em 

voz alta. Com ajuda de um 

adulto  escreva essa letra 

no local indicado. Ligue 

também os traços do 

desenho. Pinte e deixe 

bem bonito. 

 

 

Música                           

Profª Amarílis              

Aula on-line no Skype  
amarilisluterano@outlook.com  

(15h00 às 15h30) 

(você receberá um link para 

acessar a nossa “sala de aula” 

virtual através do WhatsApp 

do Colégio - 2915-7966) 

 

 

 

Aula on-line                            

Livro: Desenhar, pág. 17.                                                  

Tema: Desenho ao som de 

uma música.                        

Acesse Skype: 
larissaluterano@outlook.com 

(15h00 às 15h20) 

(você receberá um link para 

acessar a nossa “sala de 

aula” virtual através do 

WhatsApp do Colégio - 2915-

7966) 

 

    ED. FÍSICA/ MOVIMENTO 

Prof. Rafael 

Seguir as orientações que 

constam no site do Luterano, 

em Lição de Casa – Roteiro 6 – 

Dia 26/05 - 

 Atividade de Ed. Física –  

(apresentação em Power Point) 

 

 

 

Livro: História em 

cena, pág. 27.                    

Com o giz de cera nas 

cores AZUL e 

VERMELHO, marque 

tudo que pareça com 

uma moldura ou com 

cara de um urso. Siga 

as instruções que 

aparecem na atividade. 
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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) 

 

Livro: Brincadeira das 

artes, págs. 22 e 23.            

“Papo cabeludo”. 

Utilizando papel crepom e 

lápis de cor, desenhe ou 

cole diferentes tipos de 

cabelos e cabeleiras, 

cabeludas ou 

descabeladas em cada 

personagem. 

 

Tema: A voz 

- Brincando com jogos 
rítmicos 
- Explorando a percussão 
corporal 
- Ouvindo uma história 
interativa (vídeo positivo SPE 
– A História de Aninha) 
- Trabalhando a 
expressividade por meio da 
voz 
- Cantando canções brasileiras 
- Lição de casa - folha anexa: 
pintar as “carinhas” felizes. 

 

 

Hora do conto          

Escolha um livro e peça 

para que um adulto leia 

com você. 

 

Positivo On                           
Jogo: Descendo o rio de 

boia.                         

 

 

Organize todo material 

utilizado nas atividades 

anteriores. 

 

 

 

Hora da 

brincadeira/desafio.       

Você precisará do 

macarrão cru (espaguete) e 

escorredor de macarrão.                       

Quebre o macarrão ao 

meio. Agora tente colocá-

los em cada buraquinho do 

escorredor. Tente colocar 

todos.  

Peça ajuda para um adulto 

registrar o momento com 

fotos e mande para o 

 e-mail da professora.            

Siga para DICA. 

(folha anexa) 
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                                                                                                25   05 

 

ATIVIDADE 1 

LIGUE OS PONTOS E DESCUBRA A LETRA QUE APARECE.  

 

ESCREVA AQUI A LETRA QUE VOCÊ ENCONTROU. 

                                                                                                                                                   

                     
 



 

 

                                                                                                 26   05                                                        

  

ATIVIDADE 2  

ESCOLHA DUAS CORES DE COLA COLORIDA, FAÇA O CONTORNO DA 

LETRA E PINTE O INTERIOR. O DESENHO VOCÊ PODE PINTAR DE GIZ DE 

CERA. 

 

 

                                                                                                                                                   

    

 

                                                                      



 



Pintar somente as carinhas felizes:


