
ROTEIRO DE ESTUDOS 6 - INFANTIL 5 – DE 25 a 29.05 – PROFESSORA BEATRIZ 

 

 

SEGUNDA-FEIRA 
(25/05) 

TERÇA-FEIRA 
(26/05) 

QUARTA-FEIRA 
(27/05) 

QUINTA-FEIRA 
(28/05) 

SEXTA-FEIRA 
(29/05) 

Videoaula: Letrar, 
páginas 21, 22 e 23 – 

Infantil 5 – Professora 
Beatriz. 

 
Assistir à videoaula que 

está na playlist do 
Infantil 5 em nosso Canal 

no Youtube do Colégio 
Luterano. 

 

                  MÚSICA 
Profª Amarílis 

 
Aula on-line no Skype  

amarilisluterano@outlook.com 
 

13h30 às 14h 
 

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

do Colégio - 2915-7966) 

 
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. 
 
 

Videochamada com os alunos no 
Skype 

beatrizluterano@outlook.com 
(13h30 às 13h50) 

 
(você receberá um link para 

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

Colégio - 2915-7966) 
 
 

Para fazer após a videochamada: 
Recorte e cole figuras que 
começam com a letra G.  

 
 

Aula on-line no Skype 
Livro Positivo – Numerar.  

Infantil 5 – Professora Beatriz. 
28/05/2020 

beatrizluterano@outlook.com 
 (13h30 às 13h50) 

 
Precisamos do Livro Positivo e 

estojo na hora da aula. 
 

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

 virtual através do WhatsApp do 
Colégio - 2915-7966) 

 

Livro Positivo – 
Desenhar, páginas 12, 

13 e 14. 
Destacar e recortar do 

material de apoio  
(pág. 94) a silhueta da 
Matrioska. Em seguida 

desenhar e colorir a 
boneca. 

 

 
 

 

mailto:amarilisluterano@outlook.com
mailto:beatrizluterano@outlook.com
mailto:beatrizluterano@outlook.com


Atividade 1   
Folha Anexa 

 
Consoantes. 

 

Atividade no caderno: 
Treinar os numerais. 
Escrever o nome da 

professora. 
 

  
 
 

Atividade 2 
Folha Anexa 

 
Os alunos da tia Sônia. 

Observe a figura e responda. 
 

Hora do conto: 
 

Fafá conta 
 
 

https://www.instagram.com/fafa
conta/ 

ED. FÍSICA/ 
MOVIMENTO 

 
Seguir as orientações que 

constam no site do 

Luterano, em Lição de 

Casa – Roteiro 6 – Dia 

26/05 - 

 Atividade de Ed. Física –  

Prof. Rafael 

(apresentação em Power 

Point) 

 
 

ENSINO RELIGIOSO 
 

Assistir a videoaula que 
está no link abaixo:  

 
https://www.youtube.com
/watch?v=qe8rgT1BJDg 

 
 

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO ON-LINE 

SKYPE 
 

TERÇA-FEIRA   
das 13h30 às 14h15 

 
 
 
 

Hora do conto:  
Camila Genaro 

 
https://www.instagram.com/c

amila.genaro/ 
 

Vamos saborear 2 receitas de 
pipoca? 

A proposta é saudável. 
Orientações na folha anexa. 

 

LÍNGUA INGLESA 
 
 

Seguir as orientações que 
constam na folha anexa -  

Roteiro 6 - Língua Inglesa - 
Teacher Angela 

 

Atividade 3  
Desenhar em uma folha 

avulsa, a sombra 
projetada de alguns 

objetos. 
Segue orientação em 

anexo. 

 

ATENDIMENTO AOS PAIS -  PROFESSORA BEATRIZ: 

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

https://www.instagram.com/fafaconta/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/fafaconta/?utm_source=ig_embed
https://www.youtube.com/watch?v=qe8rgT1BJDg
https://www.youtube.com/watch?v=qe8rgT1BJDg
https://www.instagram.com/camila.genaro/
https://www.instagram.com/camila.genaro/
mailto:renatacervera@luterano.com.br


SKYPE: beatrizluterano@outlook.com - Segunda- feira, das 15h30 às 16h15 (on-line) 

mailto:beatrizluterano@outlook.com


 

                                     COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO 

 

     NOME: ________________________________TURMA: _____________________  
 
     PROFª: _____________                                                   DATA: 25 / 5 /2020.       

 

ATIVIDADE 1 



 

                                     COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO 

 

     NOME: ________________________________TURMA: _____________________  
 
     PROFª: ________________                                                   DATA: 27/ 5/ 2020.       

 

ATIVIDADE 2 



Pipoca 

 A nossa receitinha de pipoca não leva óleo; se maneirar no uso do sal, você só tirará proveito de 
tudo que este alimento tem a oferecer! 

 

Ingredientes: 

Salgada: 

• ½ xícara (chá) de milho para pipoca 
• ¼ xícara (chá) de água 
• Sal a gosto 

Doce: 

• ½ xícara (chá) de milho para pipoca 
• ¼ xícara (chá) de água 
• 60 g (ou 4 colheres de sopa rasa) de açúcar 
• 5 g (ou colher 1 sopa) de cacau em pó 

Modo de preparo: 

Salgada: 
Em um refratário próprio para micro-ondas, coloque o milho para pipoca, água, sal a gosto e mexa 
com uma colher. Cubra o refratário com papel filme e coloque no micro-ondas. Ligue o micro-ondas 
na potência alta por 10 minutos. Retire o refratário do micro-ondas, descarte o papel filme e sirva a 
pipoca salgada imediatamente. 

Doce: 
Em um refratário próprio para micro-ondas coloque o milho para pipoca, água, açúcar e 
achocolatado. Mexa com uma colher, cubra o refratário com papel filme e coloque no micro-ondas. 
Ligue o micro-ondas na potência alta por 10 minutos. Retire o refratário do micro-ondas, descarte 
o papel filme e sirva a pipoca doce imediatamente. 

Siga a quantidade exata dos ingredientes. Assim que começar a estourar o milho, fique de olho, 
pois pode haver alteração de tempo de acordo com o modelo, marca e ano do seu micro-ondas. 

 
https://gshow.globo.com/receitas-gshow/receitas/pipoca-sem-oleo-3ffd52db-66ce-42f8-b196-08b007d33730.ghtml 

http://www.cookie.com.br/site/wp-content/uploads/2014/04/crian%C3%A7a-ind%C3%ADgena.jpg
http://www.cookie.com.br/site/wp-content/uploads/2014/04/crian%C3%A7a-ind%C3%ADgena.jpg
https://gshow.globo.com/receitas-gshow/receitas/pipoca-sem-oleo-3ffd52db-66ce-42f8-b196-08b007d33730.ghtml
http://www.cookie.com.br/site/wp-content/uploads/2014/04/Pipoca.jpg


Desenhando as sombras 
24 ago 

Crianças, Diversão, Educando 

Adicionar comentário 

 
  

Você vai precisar apenas de materiais para desenhar e pintar (papel, lápis, lápis de cor, 

giz de cera…), uma mesinha e alguns objetos pequenos de diferentes formatos. 

Posicione a mesinha no jardim onde pegue sol, de modo que projete a sombra dos 

objetos sobre ela. Depois, é só colocar as folhas de papel e começar a criar desenhos a 

partir das sombras dos objetos escolhidos. 

  

Solte a imaginação, acrescente elementos, pinte e divirta-se! 

  

ATIVIDADE 3 -  PARA O DIA  29.05.20 

https://blog.xalingo.com.br/category/criancas/
https://blog.xalingo.com.br/category/diversao/
https://blog.xalingo.com.br/category/educando/
https://blog.xalingo.com.br/2016/08/desenhando-as-sombras/#respond


Esta atividade é muito divertida e ajuda a desenvolver as habilidades de desenho e 

reconhecimento de figuras. 

  

  

Imagem: Pinterest 

 

 

FONTE: 

 
https://blog.xalingo.com.br/2016/08/desenhando-as-sombras/ 
 

https://blog.xalingo.com.br/2016/08/desenhando-as-sombras/
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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. 

Profª: Angela Cristina           Língua Inglesa                         2º Bimestre  

  
ROTEIRO 6 - INFANTIL 5 – LÍNGUA INGLESA – TEACHER ANGELA – 

 
SEMANA 25 A 29 DE MAIO 

 

 
Assistir o vídeo do PES e fazer as atividades conforme orientação da Teacher. 
Vamos usar neste momento os 2 livros, PUPIL’S BOOK e ACTIVITY BOOK. 
Faça com calma, não precisa fazer tudo no mesmo dia. Vá parando o vídeo para 
dar tempo de realizar as atividades. 
Qualquer dúvida me chame via e-mail (angela@luterano.com.br) ou pelo Skype 
(angelacristinaluterano@outlook.com), quarta, quinta ou sexta, entre 13h30 e 
17h00. 
Se os familiares quiserem tirar foto ou filmar algum momento da criança fazendo 
atividade podem me enviar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tE5nZ3yXjEQ&feature=youtu.be 
 

UNIT 2 
 

1) Iniciamos revendo partes do corpo da aula passada. 
2) Página 18, PUPIL’S BOOK – Primeiro vão ouvir os comando: kick a ball = 

chutar a bola / It’s a goal = é goal / hug your friend = abraçar seu amigo(a) / 
clap your hands = bater palmas. Despois separeos lápis das seguintes  cores  
blue = azul / red = vermelho / yellow / amarelo e green = verde. Ouvir 
novamente e pintar a bolinhas dos comandos com as cores certas. 

3) Página 18, ACTIVITY BOOK -  Ouvir e circular a cena correta. 
4) Página 19, PUPIL’S BOOK – Ouvir, cantar e fazer os movimentos. 

 
Shake your arms and shake your feet 

Arms, legs, feet and hands 
Shake your arms and shake your feet 

Arms, legs, feet and hands 
Shake your arms and shake your hands 
Shake your hands and shake your feet 
Shake your feet and shake your legs 

Shake your legs and shake your head! 
Shake your head … and shake your body! 

 
 
 

mailto:angela@luterano.com.br
mailto:angelacristinaluterano@outlook.com
https://www.youtube.com/watch?v=tE5nZ3yXjEQ&feature=youtu.be
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5) Página 19, ACTIVITY BOOK – Ouvir novamente a músicas e cobrir os 
pontilhados do boy e da girl que estão dançando. 

 
6)  Página 19, ACTIVITY BOOK – HAPPY = FELIZ / SAD = TRISTE. A primeira 

figura o boy caiu da bike, como ele ficou? Complete o Emoji. Na segunda 
figura o outro boy ajudou o que caiu da bike! Como ele ficou? Desenhe a 
boca do Emoji. Depois pinte o boy que caiu das 2 figuras. Capriche! 

 
SEE YOU NEXT WEEK. 
BE HAPPY EVERY DAY. 

KISS -  TEACHER ANGELA CRISTINA 

 

 



Pintar somente as carinhas felizes:


