
ROTEIRO DE ESTUDOS 9 – INFANTIL 3 – 15/06 a 19/06 – 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) 

           *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 (15.06) Terça-feira (16.06) Quarta-feira (17.06) Quinta-feira (18.06) Sexta-feira (19.06) 

Hora da história/Videoaula 
Assistir a videoaula  

“História da Joaninha 
diferente – Infantil 3 – Prof.ª 

Larissa – Data:15/06”                                                   
 

A videoaula está na 
playlist do Infantil 3 em 

nosso Canal no Youtube 
do Colégio Luterano  

 
Ensino Religioso              

Prof.ª Simone Starosky 
 

“Deus cuida de mim” 
 

Assistir a videoaula no 
link: 

https://www.youtube.com/ 

v=BZ1f5Qbpc0U  
 

Videoaula 
Livro: Desenhar, pág.: 22 e 

23                                    
Assistir a videoaula de  
“Desenhar: Painel de 

azulejos – Infantil 3 – Prof.ª 
Larissa  - Data:17/06”                                
A videoaula está na 

playlist do Infantil 3 em 
nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano 

 
Separe seu brinquedo 
favorito para mostrar 

para a Professora e os 
amiguinhos. 

 
Acessar a plataforma 

Teams - 
videochamada com 

pais e alunos.                         
(13h30 às 13h50) 

 Videoaula    
Livro: Brincadeira das 
Artes, págs.: 32 e 33.                    

Assistir a videoaula de     
“Brincadeira das Artes: 

Pescoçudos – Infantil 3 – 
Profª Larissa – 

Data:19/06”     
A videoaula está na 

playlist do Infantil 3 em 
nosso Canal no Youtube 

do Colégio Luterano                       

 
Atividade 1                                 

Chegou a hora de você 
colocar as pintinhas na 

Joaninha.                               
Com tinta preta e usando os 
dedinhos faça a quantidade 

de pintas que se pede. 

 
Música                  

Profª Amarílis                             
 

*Assistir no link abaixo, a 
história narrada:  

O casamento de D. 
Baratinha   

Youtube: https://youtu.be/ 
FRvLgeUEVMc 

 
*Colorir o desenho na folha 
anexa  (no site do Colégio e na 
plataforma Teams – Música - 
Arquivos) 

 
Livro: Desenhar, pág: 24 e 

25                                              
“Painel de azulejos”                   

Use a réplica dos azulejos 
disponibilizado no material 
de apoio para fazer uma 

composição. Monte em local 
separado, em seguida cole 

nas páginas.                      
 
 
 

 
 

 
Educação física 

Prof. Rafael                             
Acessar a aula on-line 
na Teams - Ed. Física                                                     

(15h às 15h30) 
 

Seguir as orientações 

que constam no site do 

Luterano, em Lição de 

Casa   

Roteiro 9 – Dia 16/06 - 

 Atividade de Ed. Física  

ou na plataforma Teams 
– Ed. Física - Arquivos 

 
Livro: Brincadeira das 

Artes, pág.: 35                     
“Retratos de brinquedos”. 

Material: giz de cera. 
Desenhe a parte do 
pescoço que falta.                

Utilize o retrato 
disponibilizado no material 
de apoio. Pode brincar de 

aumentar e diminuir o 
pescoço do retrato. 
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https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
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https://www.youtube.com/watch?v=BZ1f5Qbpc0U
https://www.youtube.com/watch?v=BZ1f5Qbpc0U
https://www.youtube.com/watch?v=BZ1f5Qbpc0U
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* Enviar a foto do desenho 
para o e-mail 

amarilis@luterano.com.br 
 

 
Atendimento aos pais via 

Chat -Teams                         
14h00 às 14h40 

 
 

Junte a família para brincar 
de jogos de tabuleiro. 

 
Videoaula     
Para a família: 

Separe potinhos com temperos (ex: 
cravo, canela, orégano), espirre 
perfume de alguém da casa no 
algodão, pó de café, massinha.  

 
Assistir à videoaula de 

 “Cheiros no ar – Infantil 3 – 
Profª Larissa – Data:16/06”              
 
A videoaula está na 
playlist do Infantil 3 em 
nosso Canal no Youtube 
do Colégio Luterano 
 

 
 

Atividade 2 
Pinte o quadradinho que 

indica qual parte do corpo 
usamos quando sentimos 
cheiros. Pinte o desenho 

bem bonito. 

 
 

Livro: História em 
cena, pág: 31. 

“Era uma vez... como 
você imaginou?” 

Lembre da história da 
Chapeuzinho 
Vermelho e desenhe 
como você imagina o 
lobo dessa história. 
Use lápis de cor. 

 
 

Hora da brincadeira 
Brinque com sua família 
de “Elefantinho Colorido” 

 

 

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 

 

mailto:amarilis@luterano.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists
mailto:larissa@luterano.com.br


                                                                                                                                                                                                     

  

 

                                                                                                                                                   

USANDO TINTA PRETA E OS DEDINHOS, FAÇA A 

QUANTIDADE DE PINTINHAS EM CADA JOANINHA. 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                               

15/06/2020

. 



O PADEIRO SENTE O CHEIRO DE SEU PÃO FRESQUINHO TODA MANHÃ. 

PINTE O QUADRADINHO COM A PARTE DO CORPO QUE ELE USA PARA 

CHEIRAR. 

 

 

                                                                                                                                                   

 
 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

17/06/20 



INFANTIL 3

AMARÍLIS - MÚSICA

Com quem D. Baratinha erá se casar?
Fazer um círculo no noivo e colorir o desenho.

Aula 16-18/06/2020


