
 
 

 

 

 

 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

 

 

 

Semana: 08/02 a 12/02/2021 Educação Infantil Nível IV – B 

                  

                    

        Aulas on-line! Plataforma Microsoft Teams.  

Atenção: 

Para as famílias que optarem por esse modo de ensino híbrido, 

as aulas online ocorrerão diariamente a partir das 13:30 horas.  

Contamos com a colaboração da família para a realização das 

atividades propostas. 

Estamos muito felizes por ter vocês conosco neste ano! 

                                  
                               ATIVIDADES DA SEMANA 
 



 

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. No dia 08 as 17:00, e dia 11 as 14:10 

teremos nossa aula presencial e on-line no TEAMS. 

 Sem materiais para essas aulas. 

DATA CONTEÚDO MATERIAIS NECESSÁRIOS 

08/02 

Segunda-feira 

História- Tatá  vai 

para a escola! 

Portfólio 

tinta guache 

Lápis de cor 

Lapis grafite 

09/02 

Terça-feira 

História- A casa o 

caracol. 

Atividade impressa 1; clique aqui para 

acessar. 

Barbante 

Cola liquida 

Lapis de cor 

10/02 

quarta-feira 

Apresentação da 

centopéia e 

combinados da 

turma. 

Caderno de matemática 

Tinta guache 

Lapis grafite 

11/02 

quinta-feira 

História- Tatu 

balão. 

Atividade impressa 2; clique aqui para 

acessar. 

Portfólio 

Cola  

Lápis  de cor 

12/02 

Sexta-feira 

Música e dança 

da  formiguinha. 

Caderno de matemática 

tinta guache preta 

Lápis de cor 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/n4-caracol-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/n4-caracol-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/n4-tatu-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/n4-tatu-s1.pdf


 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: 

NIV - 16h10 

 Conteúdo: Canções e brincadeira da estátua. 

 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

 

profbrunaleticia@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. 

 

mailto:profbrunaleticia@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:profgerson@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br

