
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 17 a 21/05/2021 Ano: 1º  Turma: B/C 
 

 
 

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 

MÚSICALIZAÇÃO 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA *LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS 

*ARTE/ENSINO 

RELIGIOSO 

*GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

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 *LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

PORTUGUÊS 

PORTUGUÊS 

 

MATEMÁTICA CIÊNCIAS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

LITERATURA INGLÊS PORTUGUÊS *ARTE/ENSINO 

RELIGIOSO 

*HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

MÚSICA EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

PORTUGUÊS   

 * Aulas Quinzenais. 

 



Segunda-feira, 17/05 

Português – Letra M 

 Livro (p. 99 a 101), caderno e atividade impressa. 

 

 
 

 Livro de Português (p. 102 e 103), para dia 19/05. 

Clique aqui para imprimir sua atividade de português. 

 

 
Terça-feira, 18/05 

Matemática - Adição 

 Livro (p. 78 e 79), caderno e atividade impressa. 

 Materiais: grampos de roupa ou outro material para contagem, folha 

sulfite (apenas para os estudantes online) 

 

 

 Caderno de atividades de Matemática (p. 32), para dia 20/05. 

Clique aqui para imprimir sua atividade de matemática e caligrafia.  

 

 
Quarta-feira, 19/05 

Português – Letra N 

 Livro (p. 104 e 105), caderno e atividade impressa. 

Clique aqui para imprimir sua atividade de português. 

 

 

Laboratório de Ciências 

 Separar os seguintes materiais para aula de laboratório de Ciências que 

ocorrerá na quarta-feira (19/05/2021) 

  Livro de Ciências 

  20 cotonetes 

  Papel creative 

  Cola 

  Tesoura 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/meia-1bc-s15.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/caligrafia-1bc-s15.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/nn-1bc-s15.pdf


 

 
 

 Caderno de Atividades de ciências (p. 12 e 13), para dia 21/06. 

 

 

 
Quinta-feira, 20/05 

Matemática - Subtração 

 Livro (p. 81 e 82) e caderno. 

 Material: grampos de roupa ou outro material para contagem (apenas para 

estudantes online) 

 

 
 

 Trazer amanhã um objeto cujo nome inicie com a letra M ou N. 

Atividade em folha de matemática, para dia 25/05. 

Clique aqui para imprimir sua tarefa de matemática. 

 

Arte – Pintura com cotonetes 

 Material: caderno de registro, atividade impressa, tinta guache, 8 

cotonetes. 

Clique aqui para imprimir sua atividade de arte. 

 

 

 
Sexta-feira, 21/05 

Português – Letras M e N 

 Caderno de Português (registro dos objetos trazidos pelos estudantes) 

 

História – Aprender e brincar 

 Livro (p. 26 a 30) e caderno de registro. 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/problemas-1bc-s15.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/pinoquio-1bc-s15.pdf


 
 

 Caderno de atividades de história (p. 10, 11 e 12), para dia 04/06. 
 

 

Inglês  

 Greetings – (saudações) 

 Hello Book. 

 Unit 3 (ART CLASS). 

 Listen, stick and say. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Separe os seguintes materiais: 

 1 folha de papel colorido; 

 2 palitos de churrasco; 

 2 canudinhos (plástico, papel ou metal); 

 Cola; 

 Tesoura; 

 Régua. 

 

 

Música  

 Olá estudantes e familiares, nos dias 17/05 e 21/05 teremos nossa aula 

de musicalização: 

1ºB: 21/05 – às 14h10 

1ºC: 17/05 – às 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções; “pintar o som” (desenhos através de 

músicas); escala musical; Jogo das figuras musicais e ritmo. 

 Material necessário: Folha sulfite e lápis de cor. 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Esportes de Invasão. 

 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 

-Basquete. -01 bola que pingue. 

Aula          02  

Quinta-feira 

 

- Hóquei. - 01 Cabo de vassoura 

ou similar. 

-01 Durex ou bolinha 

pequena. 

 

 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 
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