
 

 

 

                           ATIVIDADES DA SEMANA 

 
Semana: 31/05 a 02/06/2021 Educação Infantil Nível  IV  B/C 

 

 

      Aulas on-line! Plataforma Microsoft Teams 

Atenção: 
Para as famílias que optarem por esse modo de ensino híbrido, as aulas on-line 

ocorrerão diariamente a partir das 13h20.  

Contamos com a colaboração da família para a realização das atividades 

propostas. 

Vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento! 
 

Clique aqui para imprimir as atividades do Nível 4. 

 
 

Data Conteúdo Materiais necessários 

31/05 

 

Segunda-feira 

Nível 4b- 

Movimento as 17h. 

 

Meio ambiente 

Defensores da 

natureza em 

ação! Pequenas 

2 rolinhos de papel higiênico. 

barbante 

Lápis de cor; 

Tesoura. 

Atividade impressa 1. 

Apostila estação criança. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/planeta-n4-s17.pdf


 

 

 

 

atitudes que 

mudam o mundo. 

 

 

01/06 

Terça-feira 

 

Nível 4b - Inglês as 

14h10.  

 

Nível 4c - Inglês as 

15h. 

 

Meio ambiente 

As flores vamos 

regar para a 

natureza cuidar! 

 

 

Guardanapo de papel ou papel 

toalha. 

Canetinha. 

Borrifador de água. 

Caderno de matemática. 

Elementos da natureza 

(pedrinhas- gravetos) 

Portfólio. 

Tesoura; 

Cola. 

Apostila Estação criança. 

02/06 

Quarta-feira 

 

Nível 4B- 

Literatura 14h10. 

 

Nível 4C- 

 Movimento as 

15h. 

Literatura  

as 16h 10. 

Meio ambiente. 

 

Atividade impressa 2 – 

lembrançinha do meio ambiente. 

Apostila Estação criança. 

Cola líquida. 

Tesoura. 

Palito de churrasco. 

 

 

 

 

 

 

 



Inglês: 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 VIDEO AND SONGS 

 UNIT-2 (MY BEDROOM). 

 IDENTIFY KEY VOCABULARY.  

 IDENTIFY EMOTIONS (SLEEPY). 

 STUDENT´S BOOK. 

 ACTIVITY BOOK. 

 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, nessa semana não teremos aula 

devido ao FERIADO. Bom descanso a todos e todas. 

 

 

Literatura 

 Olá estudantes e familiares! 

 Vamos confeccionar máscaras de galo e raposa; 

 Separe os seguintes materiais: 

 1 papelão cortado em círculo (do tamanho de um prato comum) 

pode fazer 2 buracos para os olhos; 

 Cola; 

 Tesoura; 

 Retalhos de papéis coloridos. 

 

 

 Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares. 

 Para esta semana, utilizaremos os seguintes materiais: 

 Grãos (Feijão, ou milho, ou objetos pequenos em grande 

quantidade como pedras); 2 folhas de papel sulfite; tesoura; cola; 

11 tampinhas de garrafa pet; 11 copos plásticos (de preferência 

transparentes); canetinhas. 

 MATERIAIS PARA ESTUDANTES PRESENCIAIS E ONLINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



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

através dos seguintes e-mails:  

 

profbrunaleticia@colegiovsjose.com.br 

profrafaela@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

proffernanda@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

 

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