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Segunda-feira (01.06) Terça-feira (02.06) Quarta-feira (03.06) Quinta-feira (04.06) Sexta-feira (05.06)  

Começamos hoje o mês 

de Junho. Sabia que 

nele comemoramos o 

dia e a semana do Meio 

Ambiente? Assista a 

Turma Mônica e veja a 

importância de cuidar e 

proteger o Meio 

Ambiente.                        

Acesse:      

1ºLink:https://www.yout

ube.com/watch?v=xqQ

wPUrBRY8  

2ºLink:https://www.yout

ube.com/watch?v=L3za

oUaHJhQ 

 

Ensino Religioso                           
 

Deus cura o dodói _ 

1°/06 _ Profa. Simone 

Starosky 

 
Assistir a videoaula que 

está no link abaixo:  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Qd-z-EtnhW8 

 
Obs.: horário de atendimento 

a pais/aluno, on-line no 

Skype: 

Terça-feira   

das 13h30 às 14h15 

 

 

Livro: História em cena   

pág. 23                                             

DIA E NOITE.                      

Use o giz de cera para marca 

o período em que a família 

urso sai de casa para 

procurar mel. 

 

 

 

 

Vídeo chamada 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) 

 

 

Hoje comemoramos o 

dia do Meio Ambiente. 

Que tal juntar a família e 

acompanhar as fases 

de crescimento de uma 

planta? 

 Cada um da sua casa 

pode ter a sua.                    

Em ANEXO, está o 

passo a passo e todos 

os materiais que serão 

utilizados.  

Divirtam-se. 

Videoaula                          

Assistir à videoaula:  

Sons daqui, sons dali. 

De onde vêm? –  

Infantil 3 – Profª Larissa  

Data: 01/06 

 

 

Música 

1 – Assistir ao vídeo: Que 

bicho é esse? 

 (Musicalização Infantil) 

https://youtu.be/8CHNlR

wVhJQ 
 

 

 

 

 

Ajude a família a preparar um 

delicioso suco para hora do 

lanche.  

 

 

 

 

Ed. Física 

Seguir as orientações que 

constam no site do Luterano, 

em Lição de Casa –  

Roteiro 7 – Dia 02/06 - 

 Atividade de Ed. Física –  

(apresentação em Power 

Point) 

 

 

Videoaula                        

Livro: Brincadeira das 

Artes, pág. 25 e 27.                                   

 

 

Assistir à videoaula:                

Brincadeira das artes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
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https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-z-EtnhW8
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-z-EtnhW8
mailto:larissaluterano@outlook.com
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A videoaula está na 

playlist do Infantil 3 em 

nosso Canal no 

Youtube do Colégio 

Luterano                             

2 - Pintar e imitar o som 

dos bichinhos assistidos 

no vídeo (folha anexa). 

Observação: Enviar o trabalho 

escaneado ou por foto para o 

e-mail da Profa.  Enviar 

também a gravação do(a) 

aluno(a) para a Profa. 

Amarílis: 

amarilis@luterano.com.br 

No e-mail: nome do(a) 

aluno(a) e turma. 

 

Atendimento aos pais via 

Skype/Chat.     

larissaluterano@outlook.com 

(14h00 às 14h40) 

 Retratos que fizeram 

história.  – Infantil 3 – 

Profª Larissa – Data: 

05/06  

A videoaula está na 

playlist do Infantil 3 em 

nosso Canal no 

Youtube do Colégio 

Luterano                                                               

 

Atividade 1 – Anexo.                               

Depois de assistir ao 

vídeo, com a ajuda de 

um adulto, pinte todos 

os desenhos em que os 

você conseguir 

identificar os sons. 

Divirta-se! 

 
 

Hora do conto    
 

"1, 2, 3 Circo" 
Acesse o link Fafá 

conta:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=PMbfTsqrn

E4&list=PLLEkMFD_eTj

YXNonKwmTZJ3aVRSb

d521D&index=8&t=0s 

Videoaula                             

Materiais que serão 

utilizados: Livro, algodão, 

tinta, prato e prendedor de 

roupa (velho).                                                   

Livro: Desenhar                             

pág. 18 e 19.                                             

Assistir à videoaula de 

Desenhar: Carimbos de 

algodão. - Infantil 3 – Profª 

Larissa – Data: 03/06.   

A videoaula está na playlist 

do Infantil 3 em nosso Canal 

no Youtube do Colégio 

Luterano                                      

• l

I 

• l 

Atividade 2 – anexa 

(folha1/2).                                               

Com ajuda de um adulto 

recorte cada círculo.                     

Qual número aparece 

neles?                                         

Uma dica: colar o círculo em 

alguma superfície dura, 

cartolina, papelão ou outro 

material mais resistente, para 

não correr o risco de rasgar. 

Com a família: Pegue 

prendedores de roupa. Peça 

que a criança prenda a 

quantidade solicitada em 

cada figura. Registre o 

momento com fotos ou 

vídeos.  

 

 

Livro: Brincadeira das 

Artes, pág. 29.                

De quem são estes 

olhos?                 

Escolha duas cores de 

lápis de cor para fazer 

esta atividade. 

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 

DE ONDE VÊM OS SONS?  

 PINTE O DESENHO QUE VOCÊ CONSEGUIR IDENTIFICAR.  

                                                                                                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    

ATIVIDADE 2.  
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INFANTIL 

Pintar e imitar os animais abaixo:


