
 

 
 

 

 

ATIVIDADES DA SEMANA 

 
 

Semana: 18 e 19/02/2021 Ano: 2º  Turma: A/B 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft 

Teams 

De segunda a sexta-feira 

 

2º A – 07h20min às 11h50min  

Intervalo 9h14 às 9h40 

 

2º B – 13h20min às 17h50min 

Intervalo15h50 às 16h26 
 

Quinta-feira dia: 18/02   

Acolhida 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 Caderno de matemática. 

 

Atividade lúdica: 

Dobradura do cachorro. 

Após realizar a dobradura colar no caderno de arte. 

 

Os estudantes que acompanharão a aula online, poderão realizar a 

atividade após um período de descanso, pois sabemos a dificuldade de 

ficar em frente ao computador. 

Assim que realizar a proposta da atividade tire uma foto e encaminhe 

para o e-mail de sua professora regente. 

 



 
 

 

 
Sexta-feira dia: 19/02 

Acolhida 

 

Deixar separado para a aula os seguintes materiais: 

 Caderno de Ciências. 

 

Atividade lúdica: 

Móbile do boneco de formas geométricas. 

Os estudantes que acompanharão a aula online, poderão realizar a 

atividade após um período de descanso, pois sabemos a dificuldade de 

ficar em frente ao computador. 

Assim que realizar a proposta da atividade tire uma foto e encaminhe 

para o e-mail de sua professora regente. 



 
 

 

 

Inglês  

 Review -Family members (Membros da Família). 

 Greetings – (saudações) 

 Adequação Sociolinguística 

 Estabelece contatos sociais básicos, utilizando as fórmulas de delicadeza 

adequadas mais simples do cotidiano (saudações, apresentações e 

despedidas em inglês.) 

 Games and Plays (jogos e brincadeiras). 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Reconhecimento corporal e atividades de integração. 

 

DATA ATIVIDADES 

ALTERNATIVAS. 

MATERIAIS. 



 15/02 a 19/02 - Atividade de integração/regras 

Reconhecimento Corporal 

(retomada dos combinados da 

EF). 

- Não necessita de 

nenhum material. 

 

 

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nessa semana não teremos aula de 

musicalização. Bom feriado a todas e todos! 

 

 

 

 

Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com o professor 

através dos seguintes e-mails: 

profamanda@colegiovsjose.com.br 

profellen@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

 

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