
 

 

 

                            ATIVIDADES DA SEMANA 

 
Semana: 14 a 18/06/2021 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 

14/06 

Segunda-feira 

 

 

 

 

 

As Vogais 

 

 

Apostila estação criança. 

Estojo. 

Tesoura. 

Cola líquida 

Revistas. 

Caderno de matemática. 

Massinha de modelar. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/aranha-n4-s19.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/aranha-n4-s19.pdf


Nível 4b- 

Movimentos as 

17h. 

 

 

 

 

 

 

 

15/06 

Terça-feira 

 

Nível 4b - Inglês as 

14h10  

 

Nível 4c - Inglês as 

15h 

 

As vogais  

Portifólio. 

Atividade impressa 1. 

Caderno de matemática. 

Estojo. 

Prato de papelão 

Barbante 

Tinta preta 

16/06 

Quarta-feira 

 

Nível 4B- 

Literatura 14h10 

 

Nível 4C- 

Literatura  16h10 

Movimentos 15h 

As vogais 

 

 

Apostila Estação criança. 

 

Folha sulfite 

 

Palitos de picolé ou palitos de 

fósforo. 



 

 

Inglês: 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 VIDEO AND SONGS 

 UNIT-3 (COLOURS!). 

 IDENTIFY COLOURS. 

 STUDENT´S BOOK. 

 ACTIVITY BOOK. 

 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, no dia 17/06 teremos nossa aula de 

musicalização: 

 

 

17/06 

Quinta-feira 

 

Nível 4b -

Musicalização as 

14h10 

Movimentos/ballet 

 16h10. 

 

Nível 4c - 

Movimentos as 

15h. 

Musicalização as 

16h 10. 

As vogais Jogo das vogais. 

Apostila estação criança. 

18/06 

Sexta-feira 

Vogais 

 

Atividade impressa 2. 

Aula de culinária. 

Biscoitos das vogais. 

500g de amido de milho. 

200g de margarina 

1 caixa de leite condensado. 

Forma para assar. 

Revistas ou encartes. 

Tesoura 

Cola líquida. 

 



NIV B – 14h10 

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

brincadeiras da festa junina. 

 

Literatura 

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos uma nova história com a professora Lenir; 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 

 Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares. 

 PARA OS ESTUDANTES PRESENCIAIS: 

 Primeira aula da semana: Não utilizaremos materiais. 

 Segunda aula da semana: canetinhas coloridas. 

 

 PARA OS ESTUDANTES ONLINE: 

 Primeira aula da semana: dois pratinhos de aniversario plástico; dois 

palitos de sorvete; duas bexigas. 

 Segunda aula da semana: canetinhas coloridas; duas folhas de papel 

sulfite e grãos (feijão ou milho). 

 

 

                               

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. 

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