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ATIVIDADES DA SEMANA 

 
 

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

 

RECADO IMPORTANTE 

 

Queridas Famílias, 

 

✓ Estamos muito felizes em recebê-los novamente. Juntos iremos 

recomeçar e escrever uma linda história durante todo ano de 2021. 

Preparamos algumas atividades especiais para tornar nossa semana 

mais divertida e alegre. 

 

09/02 terça-feira – Dia da fantasia/roupa preferida: Nesse dia os 

estudantes poderão vir fantasiados ou com sua roupa favorita. 

 

10/02 quarta-feira- Dia do pijama: os estudantes poderão vir de pijama 

para se sentirem mais confortáveis. 

 

11/02 quinta-feira – Cabelo maluco: Abusem da criatividade e criem os 

cabelos mais malucos que conseguirem. Nesse dia os estudantes 

deverão estar de uniforme. 

 

12/02 sexta-feira – Dia do time do coração: Os estudantes poderão usar 

camiseta do seu time favorito. 

  

IMPORTANTE: Lembramos que em todos os dias cada estudante terá 

que trazer seu lanche e fruta, pois o consumo dos alimentos será 

individual.  

 

 

✓ TAREFAS DA SEMANA 

 

✓ Segunda feira: História “Tatá volta às aulas”. 

Materiais: Caderno de atividades extras, lantejoulas, tinta guache, pincel 

e canetinha. 

 



 

✓ Terça-feira: História “Era uma vez um caracol furado” 

Materiais: Caderno de atividades extras, tinta guache verde, barbante ou 

lã, cola, algodão e recorte do corpo do caracol no papel criativo (o molde 

está no anexo 1) 

Clique aqui para acessar o caracol. 

 

 

✓ Quarta-feira: História “Dorotéia a centopeia”.  

Materiais: Lápis de cor, canetinhas, caderno de atividades extras.  

Clique aqui para acessar o do anexo 2. 

 

 

✓ Quinta-feira: História “Tatu balão”. 

Materiais: Caderno de atividades extras, meio círculo recortado em papel 

criativo na cor marrom no tamanho de 15 centímetros, quadrados 

pequenos de mais ou menos 2x2 recortados em papel criativo verde, cola, 

canetinha, lápis de cor, borracha e lápis grafite. 

 

 

✓ Sexta-feira: História “A cigarra e a formiga” 

Materiais: Caderno de atividade extra, estojo com lápis e canetinhas, 

recortar o formigueiro conforme modelo do anexo 3 e imprimir a cigarra 

que está na mesma folha, tinta guache preta e cola. 

Clique aqui para acessar a atividade da história. 

 

 

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 15:00, e dia 11 as 13:20 

teremos nossa aula presencial e on-line no TEAMS. 

✓ Sem materiais para essas aulas. 

✓ Conteúdo: Apresentação do professor, acordos e combinados com a 

turma. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/caracol-n5-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/aula2-n5-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/aula2-n5-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/formigueiro-n5-s1.pdf


 

 

Música:  

✓ Olá estudantes e familiares, sejam bem-vindos a mais um ano 

letivo. 

✓  No dia 11/02 teremos nossa aula de musicalização: 

NV - 15h 
✓ Conteúdo: Canções e brincadeira da estátua. 

 

 

 

✓ Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com a 

professora através do seguinte e-mail: 

profdaniellesilva@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 
 

 

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

mailto:profdaniellesilva@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br

