
 

 

                                   ATIVIDADES DA SEMANA 
 

Semana: 18 e 19/02/2021 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 13:30 horas.  

Contamos com a colaboração da família para a realização das atividades 

propostas. 

 

 Nesta semana a programação é especial de carnaval!                                  
                          ATIVIDADES DA SEMANA 
 

Data Conteúdo Materiais necessários 

18/02 

quinta-feira 

 

 14;10- 

Movimentos. 

 

15;00- 

Musicalização. 

 Passeio 

cultural pelo 

Brasil, 

Carnaval.  

 Vestir sua 

fantasia e se 

preparar para 

nosso 

Estação criança- Livro Datas 

comemorativas. 

Lantejoulas 

Cola liquida 

Lapis de cor 

Palito de sorvete ( ou elástico) 

Querida Família, 

No dia 18 de fevereiro faremos um bailinho de 

carnaval! 

Vista sua fantasia e venha se divertir on-line ou 

presencialmente!  
 



 

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). 

 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, no dia 18/02 teremos nossa aula de 

musicalização: 

NIV B – 16h10 

NIV C – 14h10 
 Conteúdo: Canções e brincadeira lúdicas sobre ritmo e 

coordenação motora. 

 

 

Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares. No dia 18, as 15h, teremos nossa 

aula presencial e on-line no TEAMS. 

 Sem materiais para essas aulas. 

 

Bailinho de 

carnaval. 

 

19/02 

sexta-feira 

 

 Customização 

de camisetas. 

 

 Confeccionar 

um chocalho. 

 

 Colar 

colorido. 

 

 

Camiseta velha (que possa customizar, 

cortar, colar e pintar) 

Barbante 

Cola permanete 

Cola gitter- cola confeti 

Tinta guache ou tinta tecido. 

Tesoura 

Fitas de cetim ( lã) 

Grãos (feijão- arroz- pedrinhas) 

Papel crepom 

Garrafa pet pequena 

Canudos 

 



 Conteúdo: Benefícios da atividade física lúdica. 

 

 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

 

profbrunaleticia@colegiovsjose.com.br 

proffernanda@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjosose.com.br 

 

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