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ATIVIDADES DA SEMANA 

 

 

Semana: 08 a 12/02/2021 Educação Infantil Níveis  II e III 

 

 
 

Atividade – 08/02/2021 (Segunda-feira) 

Apresentar a nossa amiga centopeia, representando o distanciamento entre os 

estudantes.  

 

 

Atividade – 09/02/2021 (Terça-feira)                     

Será feita a leitura do livro: Tatá volta às aulas. 

 Depois de ler a história, será feita uma conversa sobre os combinados e 

rotina da sala; 

 Ouvir, cantar e dançar a bela canção da 

borboletinha; 

 Os estudantes irão construir uma atividade usando as mãos e a tinta 

guache para fazer uma linda borboleta Tatá. 

Materiais: Folha de papel sulfite  

                 Tinta guache (o estudante escolhe a cor) 

                 Canetinha preta 

 

Atividade – 10/02/2021 (Quarta-feira) 



Será feita a leitura do livro: Era uma vez um caracol 

 Depois de ler a história, será feita uma conversa sobre o período que o 

estudante ficou em casa; 

 Ouvir, cantar e dançar a música: Passear no jardim; 

 Colorir o caracol usando giz de cera e cobrir o pontilhado usando lã. 

 

Materiais: Folha de papel sulfite 

                 O desenho impresso 

                 Giz de cera 

                 Lã 

Clique aqui para imprimir o caracol 

 

Atividade – 11/02/2021 (Quinta-feira) 

Será feita a leitura do livro: Tatu balão 

 Conversar com os estudantes sobre o movimento do tatu, estimulando a 

socialização entre eles; 

 Construção do tatu bolinha (os estudantes deverão montar as partes do 

tatu bolinha no portfólio). 

 

Materiais: Folha de papel sulfite 

                 O desenho impresso 

                 Prato de papelão 

Clique aqui para imprimir o desenho. 

 

Atividade – 12/02/2021 (Sexta-feira) 

Será feita a leitura do livro: A formiguinha comilona 

 Os estudantes devem realizar essa atividade no portfólio, usando a 

ponta do dedo indicador e a tinta guache preta para construir uma linda 

formiguinha; 

 Música: Formiguinha; 

 Procurar formigas pela escola (conhecendo os ambientes da escola). 

 

Materiais: Folha de papel sulfite 

                 Tinta Guache preta  

                 Canetinha 

 

Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com o professor 

através dos seguintes e-mails:  

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/n2-3-caracol-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/n2-3-tatu-s1.pdf


Inglês: 

 Acolhida aos alunos. 

 Greetings – (saudações) 

 Adequação Sociolinguística 

 Estabelece contatos sociais básicos, utilizando as fórmulas de delicadeza 

adequadas mais simples do cotidiano (saudações, apresentações e 

despedidas em inglês.) 

 Games and Plays (jogos e brincadeiras). 

 

 

Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares! 

 Nos dias 08 as 16:15, e dia 11 as 15h00 teremos nossa aula 

presencial e on-line no TEAMS. 

 Sem materiais para essas aulas. 

 Conteúdo: Apresentação do professor, acordos e combinados com a 

turma. 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, sejam bem-vindos a mais um ano letivo. No 

dia 11/02 teremos nossa aula de musicalização: 

NII e III - 17h 
 Conteúdo: Canções e brincadeira da estátua. 

 

 

 

profmilena@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 
 

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 
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