
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 10–INFANTIL 3 – 22/06 a 26/06 – PROF.ª LARISSA. 

 

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(em canais - Roteiro de estudos e em 

Infantil 3 - Professora Larissa – Arquivos - pasta Anexos Referente Roteiro 10) 

           *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 (22.06) Terça-feira (23.06) Quarta-feira (24.06) Quinta-feira (25.06) Sexta-feira (26.06) 

 
Videoaula 

Livro: Histórias em cena, 
págs.: 32 e 33.                            

Assistir a videoaula de                                
“Histórias em cena: Corpo 
do lobo – Infantil 3 – Profª 

Larissa – Data: 22/06”                                            
A videoaula está na 

playlist do Infantil 3 em 
nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 

 
 

Ensino Religioso              
Prof.ª Simone Starosky 

 

“Jesus está aqui” 
 

Assistir a videoaula no 
link: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=7KXQJ5LOOiY 

 

Videoaula 
Para a família: Separe três 

potinhos – um com limão, outro 
com pedaços de banana e outro 

com pedaços de biscoito salgado. 
Separe também um copo com 

água. 
Assistir a videoaula de 
“Potinhos de sabores – 

Infantil 3 – Profª Larissa – 
Data: 24/06” 

A videoaula está na 
playlist do Infantil 3 em 

nosso Canal no Youtube 
do Colégio Luterano 

 
 
 
 

Acessar a plataforma 
Teams - videochamada 
com família e alunos.                         

(13h30 às 13h50) 

Videoaula 
Livro: Desenhar, págs.:  

26 e 27. 
Material utilizado: canetinha 
preta ou giz de cera na cor 

preta. 
Assistir a videoaula de  
“Desenhar: Preenchendo 
círculos com desenhos – 
Infantil 3 – Profª Larissa – 

Data: 26/06” 
A videoaula está na 

playlist do Infantil 3 em 
nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 

Livro: Histórias em cena, 
pág.: 35. 

“Disfarçando o lobo” 
Material: Adesivos 

disponíveis no material de 
apoio.                                           

Ajude o lobo a se disfarçar 
de vovozinha. Com ajuda 
de um adulto destaque os 
acessórios e cole em cima 

do desenho do lobo. 

Música 
 

Profª Amarílis  
Acessar a aula on-line na 

plataforma Teams – 
15 às 15h30 

 

1 - Assistir ao vídeo: 
Como fazer instrumentos 
musicais para crianças 
https://youtu.be/A_lHUA
dK0Dg 

 
Atividade em folha 2 

 
Marque com giz de cera na 
cor vermelha um círculo 

para o sabor que você mais 
gostou. 

 
 
 
 
 

 
Educação física 

 
Seguir as orientações que 

constam no site do Luterano, 

em Lição de Casa   

Roteiro 10 – Dia 23/06 - 

 Atividade de Ed. Física  

ou na plataforma Teams – 

em Ed. Física - Arquivos 

 

 
Livro: Desenhar, págs.:  

28 e 29. 
Com canetinha preta ou giz 

de cera de cor preta, 
continue preenchendo os 
círculos. Crie diferentes 

desenhos, com diferentes 
formas. Divirta-se  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=7KXQJ5LOOiY
https://www.youtube.com/watch?v=7KXQJ5LOOiY
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
https://youtu.be/A_lHUAdK0Dg
https://youtu.be/A_lHUAdK0Dg


 
 

2 - Construir um dos 
instrumentos propostos 
nesse vídeo e levar na 
próxima aula on-line 
(23/06/2020) 

 

 
 

 
 

Atendimento aos pais via 
Chat -Teams 

14h00 às 14h40 

Atividade em folha 1  
Sabia que no dia 20 de 

Junho iniciou o Inverno? É 
a estação do ano mais 

fria. 
A Magali já está bem 

agasalhada e dando uma 
volta com Mingau, mas 
falta um pouco de cor. 

Que tal deixar o desenho 
bem colorido? Use o lápis 

de cor. 
 

Videoaula 
Livro: Brincadeira das 
Artes, págs.: 37 e 39                 

Assistir a videoaula de 
“Brincadeiras das artes: 

De corpo inteiro – Infantil 3 
– Profª Larissa – Data: 

23/06”   
A videoaula está na 

playlist do Infantil 3 em 
nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 

Hora do lanche 
No mês de Junho 

comemoramos a festa 
Caipira.  

Com ajuda de um adulto vá 
para RECEITA (anexa), 
siga o passo a passo.  

Hora de fazer uma deliciosa 
maçã do amor. Aproveite!  

 

 
 

Atividade em folha 3 
Para aproveitar esse clima 
de festa caipira pinte um 

boneco bem legal.  
Com ajuda de um adulto 

recorte e cole o caipira  no 
local indicado.Divirta-se! 

Hora da história  
 

Acesse o Sistema Positivo 
de Ensino no Youtube, na 

playlist da Fafá conta: 
“Achando a chave” 

Link: 
https://www.youtube.com/watch

?v=X1miAjzmBEY 

 

 

ATENDIMENTO AOS PAIS - PROFESSORA LARISSA 

 

CHAT - TEAMS: Quarta-feira, das 14h às 14h45 (on-line) 

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

 

Obs:  Nos atendimentos as respostas serão enviadas no horário regular das aulas presenciais, porém em alguns momentos, a resposta 

não será de imediato, pois a professora poderá estar em outro atendimento, na gravação de uma videoaula ou aula on-line. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=X1miAjzmBEY
https://www.youtube.com/watch?v=X1miAjzmBEY
mailto:larissa@luterano.com.br


                                                                                                                                                                                                     

  

 

                                                                                                                                                   

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

22/06/2020 



                                                                                                                                                                                                     

RECEITA – MAÇÃ DO AMOR.   

              

 

                            INGREDIENTES 

• 1kg de açúcar; 

• 500 ml de água; 

• 1 colher (sopa) de vinagre; 

• Corante vermelho (pó ou líquido); 

• 12 maçãs (pequenas ou médias); 

• Palitos de sorvete. 

MODO DE PREPARO 

MAÇÃS: 

1 Lave e seque as maçãs; 

2 Espete-as com 1 ou 2 palitos (ajudará na firmeza na hora de caramelizar); 

3 Unte formas de alumínio (pode ser de bolo) com óleo, bem pouco. 

CALDA: 

1 Coloque todos os ingredientes dentro de uma panela; 

2 Nesta receita não se usa nenhuma colher (pois, pode açucarar a calda); 

3 Misture/mexa apenas a panela - não use nenhum tipo de colher, pois, pode quebrar o 

ponto da calda; 

4 Até a fervura, pode usar fogo alto, quando ferver, mude para médio e mantenha por 

aproximadamente 25 minutos; 

5 Mergulhe a ponta de um palito de sorvete na calda e pingue na forma em segundos; 

6 Pressione (ela amassará) e solte sobre a forma; se ela fizer barulho de sólida, desligue 

imediatamente e comece o processo de mergulhar as maçãs e colocá-las sobre a forma 

previamente untada; 

7 Note que o ideal é realizar este processo o mais breve possível, pois a calda vai, 

naturalmente, endurecendo. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                   

Receita tirada do site: https://www.tudogostoso.com.br/receita/90499-maca-do-amor-facil-e-perfeita.html 

https://www.tudogostoso.com.br/receita/90499-maca-do-amor-facil-e-perfeita.html


                                                                                                                                                                                                     

  

 

                                                                                                                                                   

 
 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/06/2020 



                                                                                                                                                                                                     

  

 

                                                                                                                                                   

 

COLE AQUI SEU BONECO CAIPIRA  

 
 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/06/2020 



PINTE,  RECORTE E COLE NO  LOCAL 

INDICADO 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


