
 

 

                                       ATIVIDADES DA SEMANA 
 

Semana: 07 a 11/06/2021 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 

07/06 

Segunda-feira 

Nível 4c - 

 Laboratório as 

14h 10. 

 

 

Datas comemorativas: 

festa junina. 

Laboratório: Planta e 

grãos. 

 

Apostila datas 

comemorativas. 

Estojo. 

Tesoura. 

Atividade impressa . 

Portifófio. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/juju-n4-s18.pdf


Nível 4b – 

 Laboratório as 

16h 10. 

Nível 4b- 

Movimento as 

17h. 

 

 

1 xícara de grãos de 

pipoca. 

Papel criative verde. 

1 tubete. 

 

 

08/06 

Terça-feira 

 

Nível 4b - Inglês 

as 14h10.  

 

Nível 4c - Inglês 

as 15h. 

 

Datas comemorativas: 

festa junina. 

Números e quantidades. 

 

 

Folha colorida. 

Folha Branca. 

Tesoura. 

Cola. 

Portifólio. 

Atividade impressa 2. 

Grãos de pipoca. 

Atividade impressa 3. 

Caderno de matemática. 

Estojo. 

09/06 

Quarta-feira 

 

Nível 4B- 

Literatura 14h10. 

 

Nível 4C- 

 Movimento as 

15h. 

Literatura  

as 16h 10. 

Datas comemorativas: 

festa junina. 

Números e quantidades. 

 

 

Atividade impressa 4. 

Estojo. 

Cola. 

Tesoura. 

Lantejoula. 

Atividade impressa 5. 

Caderno de matemática. 

 

 

 

 

 



 

Inglês: 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 VIDEO AND SONGS 

 UNIT-3 (COLOURS!). 

 LEARN HOW TO NAME SOME COLOURS. 

 STUDENT´S BOOK. 

10/06 

Quinta-feira 

 

Nível 4b -

Musicalização as 

14h10. 

Movimentos/ballet 

 16h10. 

 

Nível 4c – 

Movimento/ballet 

as 15h. 

Musicalização as 

16h 10. 

Datas comemorativas: 

festa junina. 

Coordenação motora 

com recorte. 

 

 Plástico ofício. 

Tinta guache amarela e 

vermelha. 

Uma folha colorida. 

Tesoura. 

Atividade impressa 6. 

Folha alaranjada e 

amarela. 

Cola. 

Portifólio. 

 

11/06 

Sexta-feira 

Datas comemorativas: 

festa junina. 

 

1 Leite condensado. 

Pacote de amendoim em 

flocos. 

3 rolinhos de papel 

higiênico. 

Canetinha. 

Tesoura. 

Uma folha de papel. 

Tesoura. 

Cola. 

1 palito de churrasco. 

1clips 

Barbante. 

Neste dia o aluno deverá 

vir fantasiado de caipira 

e trazer alimentos típicos 

para o lanche. 



 ACTIVITY BOOK. 

 

 

Música: 

  Olá estudantes e familiares, no dia 10/06 teremos nossa aula de 

musicalização: 

NIV B – 14h10 

NIV C – 16h10 
 Conteúdo: Repertório de canções de festa junina; Instrumentos da festa 

junina; Música e Cinema. 

 

 

Literatura 

 Olá estudantes e familiares! 

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

que eu faço? (Ana Maria Machado). 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 

 Educação Física: 

Queridos estudantes e familiares. 

 PARA OS ESTUDANTES PRESENCIAIS: 

 Primeira aula da semana: canetinhas coloridas (Patio externo). 

 Segunda aula da semana: canetinhas coloridas (Sala). 

 

 PARA OS ESTUDANTES ONLINE: 

 Primeira aula da semana: Uma bacia ou travessa grande; água para 

encher metade do recipiente; grampo de roupa e pegador de macarrão 

ou de salada e tampinhas de garrafa. 

 Segunda aula da semana: canetinhas coloridas (pescaria no papel). 

 

 

                               

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 

mailto:profbrunaleticia@colegiovsjose.com.br
mailto:profrafaela@colegiovsjose.com.br
mailto:profgerson@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto: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. 

 

mailto:proflenir@colegiovsjose.com.br

