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ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 07 a 11/06/2021 Educação Infantil Nível V  B 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção para os dias e horários 

N5B 07/06/2021 – Movimento às 15 horas 

Conteúdo: Letra H/ Festa Junina 

Materiais: Livro estação criança, estojo com lápis, 5 palitos de 

sorvete, tinta guache, cola, caderno de atividades extras e 1 

canudinho. 

 

Clique aqui para imprimir as atividades da semana! 
 

 Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 08/06/2021 – Inglês às 13h20 

Conteúdo: Letra H/ Festa Junina 

Materiais: Caderno de português, impressão letra H-08/06, estojo com 

lápis, caderno de atividades extras e canetinhas. 

 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 09/06/2021 – Literatura às 15h 

Conteúdo: Letra J/ Festa Junina 

Materiais: 1 objeto que inicie com J, livro estação criança, estojo com 

lápis, caderno de atividades extras, 4 palitos de sorvete, papel colorido, 

alfabeto móvel e cola. 

 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 10/06/2021 – Ballet e Futsal às 13h20/ Musicalização às 16h10 

Conteúdo: Festa Junina-brincadeiras típicas 

Materiais: 5 rolinhos de papel higiênico (só a parte interna do rolo), 

canetinhas, 30cm de barbante, 1 clipe de papel, 1 palito de churrasco, 1 

bacia pequena para colocar os rolinhos de papel dentro. 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/boneco-n5-s18.pdf


 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 11/06/2021 – Neste dia os estudantes poderão vir com Traje Junino 

Conteúdo: Letra J/ Festa Junina 

Materiais: Boneco junino já enfeitado, 1 pedaço de barbante (30cm), 

papel criative colorido e estojo com canetinhas e lápis, caderno de 

português, atividade letra J - 11/06 

 

 

   
 Estudantes on-line: Estou disponibilizando um arquivo com o 

molde de um BONECO que vocês deverão recortar em papel 

criative branco e enfeitar com traje junino. Colar no rostinho do 

boneco uma foto do rosto do estudante. Guardar a atividade para 

usarmos na aula de sexta feira 11/06 

 

 Estudantes do presencial: Enviarei o boneco já recortado para 

que vocês enfeitem com traje junino junto com a família. Enviar 

a atividade dentro da agenda até dia 10/06 

 

Caprichem na criatividade! 

 

 Livro Trenzinho de atividades páginas 21 e 23 

 

 

Inglês: 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 VIDEO AND SONGS 

 UNIT-3 (MY HOUSE). 

 LEARN HOW TO NAME ROOMS IN A HOUDE.  

 STUDENT´S BOOK. 

 ACTIVITY BOOK. 

 

 

 

 

 

 



Música: 

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

musicalização: 

NV – 15h 
 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: 

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

