
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

Semana: 03 a 07/05/2021 Ano: 1º  Turma: B/C 

 

 
 

Prezada família, 

 

 Sentimos a necessidade de realizar algumas alterações no horário de aulas. 

Segue algumas informações importantes referentes ao novo horário:  

 

- As aulas de geografia e história irão acontecer de forma quinzenal. Em uma 

semana trabalharemos geografia e na outra história. Por isso é importante 

olhar diariamente o roteiro disponível no site do colégio, para que assim 

consigam visualizar e enviar o material correto que será utilizado.  

 

- As aulas de arte e ensino religioso também serão quinzenais. 

 

O novo horário irá começar a valer na próxima segunda-feira (03/05).  

 

Atenciosamente, 

 

Professoras Yuli e Jucyara. 

 

1º ANO B – PROFESSORA JUCYARA 
SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

PORTUGUÊS EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

INGLÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

MÚSICALIZAÇ

ÃO 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA *LABORATÓRI

O DE CIÊNCIAS 

*ARTE/ENSINO 

RELIGIOSO 

*GEOGRAFIA/HI

STÓRIA 

LITERATURA MATEMÁTICA CIÊNCIAS   

* Aulas quinzenais. 

 



1º ANO C – PROFESSORA YULI 
SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

PORTUGUÊS 

 

MATEMÁTICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

PORTUGUÊS 

 

MATEMÁTICA *LABORATÓRI

O DE CIÊNCIAS 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

PORTUGUÊS 

PORTUGUÊS 

 

MATEMÁTICA CIÊNCIAS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

LITERATURA INGLÊS PORTUGUÊS *ARTE/ENSINO 

RELIGIOSO 

*HISTÓRIA/GEO

GRAFIA 

MÚSICA EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

PORTUGUÊS   

* Aulas quinzenais. 

 

 

SEMANA DAS MÃES 

 

03/05/21 

Português 

✓ Conteúdo – Família silábica do F. 

✓ Material: Livro de Português (p. 80 e 81) e caderno. 

 

 
 

 

Arte 

✓ Conteúdo – Dia das mães 

✓ Material: Cola branca (líquida), tesoura, palitos de sorvete (9), papel 

colorido ou e.v.a (para enfeites). 

 

 

04/05/21 

Matemática 

✓ Conteúdo – Adição 

✓ Materiais: Livro de Matemática (p. 62 a 65), atividade de xerox, caderno de 

matemática e meia folha sulfite. 

Clique aqui para imprimir suas atividades de matemática (do dia 04 e 

06/05). 

 

 

05/05/21 

Português 

✓ Conteúdo – Leitura e interpretação de texto, família silábica do G 

✓ Materiais: Livro de Português (p. 83 a 86) e massinha de modelar. 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/matematica-1bc-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/matematica-1bc-s13.pdf


 

Arte 

✓ Conteúdo – Dia das Mães 

✓ Materiais: uma lixa de unha, tesoura, cola e papeis coloridos ou e.v.a. 

(Os estudantes que frequentam presencial não precisam trazer a lixa de unha) 

 

 

 

06/05/21 

Matemática 

✓ Conteúdo – Subtração 

✓ Materiais: Livro de Matemática (p. 66 a 68), caderno e atividade impressa. 

 

 

Arte 

✓ Conteúdo – Cartão/ Dia das Mães 

✓ Materiais: tesoura, cola, lápis de cor, giz ou canetinha. 

Clique aqui para imprimir suas atividades de arte. 

 

 

 

07/05/21 

Português 

✓ Conteúdo – Família silábica da letra G 

✓ Materiais:  Caderno de português e atividade impressa. 

Clique aqui para imprimir suas atividades de português. 

 

 

História 

✓ Conteúdo – Moradia 

✓ Materiais: Livro de história (p.24) 

 

 

Arte 

✓ Conteúdo – Porta-guardanapo/ Dia das Mães  

✓ Materiais: O meio de uma garrafa pet (12cm), cola colorida (se tiver), 

guardanapos, saco plástico para embalagem de presente, um pedaço de fita 

(laço).                                               

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/mamae-1bc-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ditado-1bc-s13.pdf


 

 

Inglês  

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Celebrate Mother's Day! 

✓ Practice Mother's Day vocabulary.  

✓ Practice Mother's Day songs. 

✓ Make a Mother's Day card. 

✓ Hello Book 

 

 

Literatura  

✓ Olá estudantes e familiares! 

✓ Esta semana conheceremos a história biográfica de Santa Luísa de 

Marillac, contada pela professora Lenir; 

✓ Sem materiais para essa aula. 

 

 

Música  

✓ Olá estudantes e familiares, nos dias 03/05 e 07/05 teremos nossa aula 

de musicalização: 

1ºB: 07/05 – às 14h10 

1ºC: 03/05 – às 15h 
✓ Conteúdo: Repertório de canções; família dos instrumentos 

(conhecendo novos instrumentos musicais). 

✓ Material necessário: Folha sulfite e lápis de cor. 

 

 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Manipulação com bolas, noção espacial e atividade dias 

mães motricidade fina. 

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 
 

 

DATA ATIVIDADES ALTERNATIVAS. MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça- feira 

 

- Manipulação com bolas e noção 
espacial. 

- 01 bola. 
 



Aula          
02  
Quinta-feira 
 

- Cartão dia das mães. - Tirar impresso o cartão, 
anexo ao roteiro, papel 
crepom ou papel 
vermelho, lápis de cor e 
cola. 
 
 

✓ Volta à calma 

✓ Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

Clique aqui para acessar o cartão de Dia das Mães. 

 

 

 

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. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/maes-edf-s13.pdf
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

