
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

  Semana: 07 a 11/06 /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, 07/06 

Português 

 Conteúdo –Família silábica T. 

 Material: Livro de português páginas: 118 e119. 

Português 

 Conteúdo –Família silábica T. 

 Material: Caderno de português e atividade impressa. 

 

Clique aqui para imprimir sua atividade de português (tubarão). 

 

 
 

 Livro de português página 120 – Para dia 09/06.  

 
Terça-feira, 08/06 

Matemática 

 Conteúdo –Adição. 

 Materiais: Livro de matemática, páginas: 83 e 84 

Matemática 

 Conteúdo – Adição. 

 Materiais: Caderno de matemática e atividade impressa. 

Clique aqui para imprimir suas tarefas (somando os conjuntos) e a lição de 

matemática do dia 10/06. 

 

 

 Caderno de matemática (atividade impressa somando os conjuntos). 

      (para 10/06) 

 
Quarta-feira, 09/06 

Português 

 Conteúdo –Bingo das Sílabas. 

 Materiais: Atividade impressa e caderno de português. 

Clique aqui para imprimir suas cartelas de bingo. 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/tubarao-1bc-s18.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/quantidade-1bc-s18.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/quantidade-1bc-s18.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/bingo-1bc-s18.pdf


Português 

 Conteúdo- Família silábica V. 

 Materiais: Livro de português páginas: 123,124 e 125. 

 Desenvolvendo a coordenação motora – Caderno de caligrafia. 

 

Ciências 

 Conteúdo- Crescer e higiene corporal. 

 Materiais: Livro de ciências páginas: 38 e 41. 

 

 

 
 

 Livro de português páginas: 121 e 122. (para dia 11/06) 

 

 
Quinta-feira, 10/06 

Matemática 

 Conteúdo – Números por extenso. 

 Materiais: Caderno de matemática. 

Datas comemorativas 

 Conteúdo – Festa junina 

 Materiais: Uma bandeja de isopor, um palito de churrasco, tinta guache e 

uma folha sulfite. 

 
 

 Caderno de matemática. 

Tarefa impressa no dia 08/06. 

 

Sexta-feira, 11 /06 

 

Prezada família, 

Nesse dia faremos um bailinho junino. Os estudantes poderão participar da 

aula caracterizados com seus trajes de festa junina. 

 

 



Português 

 Conteúdo: Família silábica V. 

 Materiais: Caderno de português e atividade impressa. 

 

Clique aqui para imprimir sua atividade da letra V. 

 

Geografia 

 Conteúdo- Os espaços da escola. 

 Materiais: Livro de geografia páginas:36 e 37. 

Livro caderno de atividades de geografia página: 11 

Datas comemorativas 

 Conteúdo: Brincadeiras juninas e danças típicas. 

 

 
 

 Livro caderno de atividades de geografia página: 10 para  
25/06. 

 

 
 

 

Inglês  

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 WORKBOOK -UNIT 3 (ART CLASS). 

 UNIT 4 (COUNT AND PLAY!). 

 LISTEN, POINTAND SAY. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos a história “Quero um abraço, o que é que 

eu faço? (Ana Maria Machado). 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/letra-v-1bc-s18.pdf


 Sem materiais para essa aula. 

 

 

Música  

 Olá estudantes e familiares, nos dias 07/06 e 11/06 teremos nossa aula 

de musicalização: 

1ºB: 11/06 – às 14h10 

1ºC: 07/06 – às 17h 
 Conteúdo: Repertório de canções de festa junina; Instrumentos da festa 

junina; Música e Cinema. 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Atividades juninas. 

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 

 

DATA ATIVIDADES 

PROPOSTAS 

MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça-feira 

 

- Dança e criação de 

brincadeiras. 

- Apenas para quem está em casa 

segue a sugestão de materiais, não 

são necessários todos. 

- Latas, garrafas pets, rolinhos de 

papel, Balde ou caixa de papelão, 

bolinha pequena ou bola de meia. 

Iremos juntos criar sugestão de 

atividades juninas para quem está 

em casa! 

 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

 

- Tapete junino 

(dança). 

- 02 folhas sulfite e 01 durex. 

 

 

 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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