
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 

 
 

Semana: 26 a 30/04/2021 Ano: 1º  Turma: B/C 

 
 

PREZADA FAMÍLIA, 

 

Durante a semana iremos trabalhar com o livro de literatura: Amigos, 

muitos amigos (o mesmo deverá vir na mochila todos os dias da 

semana). Por esse motivo, realizamos a alteração dos horários e 
solicitamos que enviem apenas os materiais descritos em cada dia da 

semana. 

 
SEGUNDA-FEIRA: CADERNO DE PORTUGUÊS; 

 

TERÇA-FEIRA: CADERNO DE MATEMÁTICA; 

 

QUARTA-FEIRA: LIVRO E CADERNO DE PORTUGUÊS; 

 

QUINTA-FEIRA: CADERNOS DE MATEMÁTICA E REGISTRO; 

 

SEXTA-FEIRA: CADERNOS DE PORTUGUÊS E REGISTRO. 

 
Desde já agradecemos a colaboração. 

Professoras Yuli e Jucyara. 
 

 

 

 

 

 

 



1º ANO B – PROFESSORA JUCYARA 
SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-

FEIRA 

SEXTA-FEIRA 

     

 EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

INGLÊS   

   EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

MÚSICALIZAÇÃO 

  LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS 

  

LITERATURA     

 

1º ANO C – PROFESSORA YULI. 
SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

     

  LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

     

LITERATURA INGLÊS    

MÚSICA EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

   

 

 

 

26/04/21 

Português 

 Conteúdo – Interpretação de texto e organização de frases. 

 Material: Caderno de português e atividade de xerox. 

Clique aqui para imprimir sua atividade de português dos dias 26 e 28/04. 

 

 
ESCOLHA UM DOS ANIMAIS QUE APARECEM NA HISTÓRIA: AMIGOS, 

MUITOS AMIGOS. EM SEU CADERNO DE PORTUGUÊS ESCREVA UMA 

CURIOSIDADE SOBRE ESSE BICHINHO E EM SEGUIDA O REPRESENTE COM 

UM DESENHO BEM BONITO. 

 

27/04/21 

Matemática 

 Conteúdo – O uso de gráficos. 

 Materiais: Atividade de xerox, caderno de matemática. 

Clique aqui para imprimir sua atividade de matemática (gráfico). 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/vinte-e-1bc-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/favoritos-1bc-s12.pdf


 
Caderno de matemática. 

 

 

28/04/21 

Português 

 Conteúdo – Família silábica D. 

 Materiais: Atividade impressa, caderno e o livro de português. 

Clique aqui para imprimir sua atividade de português (família letra D). 

 

Português 

 Conteúdo – Texto lacunado. Livro: Amigos, muitos amigos. 

 Materiais: Atividade impressa (impressão do dia 26/04) e o caderno de 

português. 

 

 
 

Livro de português página: 79. 

 

 

 

 

29/04/21 

Matemática 

 Conteúdo –Os números do 1 ao 30. 

 Materiais: Atividade impressa e o caderno de matemática. 

Clique aqui para imprimir sua atividade de matemática (números 1 ao 30). 

 

 

Ciências 

 Conteúdo –Animais em extinção. 

 Materiais: Atividade de xerox e o caderno de registro. 

Clique aqui para imprimir suas atividades de ciências e geografia ( que 

será usada na aula de amanhã dia 30/04). 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/familia-d-1bc-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/familia-d-1bc-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/animais-1bc-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/animais-1bc-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/habitat-1bc-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/habitat-1bc-s12.pdf


 

Arte 

 Conteúdo –Confecção do jogo da memória. 

 Materiais: Atividade impressa e tesoura. 

Clique aqui para imprimir seu jogo da memória e seus fantoches da 

história: Amigos, muitos amigos. 

 

 
- Colorir os fantoches e dramatizar a história em casa. Em família brincar 

com o jogo da memória. 

 

 

30/04/21 

Português 

 Conteúdo – Separação de sílabas. 

 Materiais:  Atividade de xerox e o caderno de português. 

Clique aqui para imprimir sua atividade de português (separação de 

sílabas). 

 

 

Clique aqui para imprimir sua tarefa de casa (continue a história). 

 

Geografia 

 Conteúdo –Habitat dos animais. 

 Materiais: Caderno de registros e atividade de xerox (impressa no do dia 

29/04). 

 

 
 

Atividade em folha. 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/memoria-1bc-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/memoria-1bc-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/silabas-1bc-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/silabas-1bc-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/leao-1bc-s12.pdf


Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Separe os seguintes materiais para aula desta semana: 

 3 folhas inteiras de papéis coloridos; 

 Retalhos de papéis coloridos; 

 2 palitos de churrasco; 

 Cola;  

 Tesoura; 

 Lápis  

 Régua. 

 

 

Inglês  

 Greetings – (saudações) 

 Hello Book. 

 Review  

 Unit 3 (ART CLASS). 

 

 

Música  

 Olá estudantes e familiares, nos dias 26/04 e 30/04 teremos nossa aula 

de musicalização: 

1ºB: 30/04 – às 14h10 

1ºC: 26/04 – às 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções; família dos instrumentos 

(conhecendo novos instrumentos musicais). 

 Material necessário: Folha sulfite e lápis de cor. 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Habilidade motoras básicas.  

 Olá, famílias e estudantes. Para as aulas de Educação Física da semana 

iremos precisar dos seguintes materiais: 

 
DATA TEMA DAS ATIVIDADES DA 

SEMANA 
MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça-feira 

- Ritmo e habilidades motoras básicas. 
 

 

- 01 Cadeira. 

Aula          
02  
Quinta-feira 
 

- Habilidades motora básicas. - Não precisa de 
material. 
 
 

 



 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

 

 

 

 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

profjucyara@colegiovsjose.com.br 

profyuli@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

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

mailto:profjucyara@colegiovsjose.com.br
mailto:profyuli@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br
mailto:profgustavo@colegiovsjose.com.br

