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ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

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

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção para os dias e horários 

N5B 31/05/2021 – Movimento às 15 horas/ Laboratório de Ciências 

às 16h10 

Conteúdo: Matemática  

Materiais: Grampos (podem ser os do boneco), estojo com lápis e 

livro estação criança. 

 

 Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 01/06/2021 – Inglês às 13h20 

Conteúdo: Letra G 

Materiais: Um objeto ou alimento que inicie com a letra G, estojo com 

lápis, livro estação criança, caderno de atividades extras, tinta guache, 

pincel e para os estudantes online pedacinhos picados de papel verde. 

Quem estiver presencialmente não precisa trazer este último item. 

 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 02/06/2021 – Literatura às 15h 

Conteúdo: Letra G 

Materiais: Estojo com lápis, livro estação criança e atividade impressa 

letra G 02/06 

 

Clique aqui para imprimir sua atividade. 
 

 

  Livro trenzinho de atividades página 33 – Letra G 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/letra-g-n5-s17.pdf


 

Inglês: 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 VIDEO AND SONGS 

 UNIT-2 (MY BODY). 

 IDENTIFY ANIMALS AND PARTS OF THE BODY. 

 IDENTIFY COLORS. 

 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 ON-

LINE 

 

 

 Laboratório de ciências:                                                                                   

 1 sacola plástica 

 1 metro de barbante ou lã 

 1 tampinha de garrafa pet 

 Tesoura 

 

 



Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com o 

professor através dos seguintes e-mails: 

profdaniellesilva@colegiovsjose.com.br  

proffernanda@colegiovsjose.com.br  

profgerson@colegiovsjose.com.br  

profvictor@colegiovsjose.com.br  

profsara@colegiovsjose.com.br  

proflenir@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

 

 

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

mailto:profdaniellesilva@colegiovsjose.com.br
mailto:proffernanda@colegiovsjose.com.br
mailto:profgerson@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:proflenir@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br

