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ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 21 a 25/06/2021 Educação Infantil Nível V  B 

 

 

 
 

Clique aqui para imprimir a receita. 
 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção para os dias e horários 

N5B 21/06/2021 – Movimento às 15 horas 

Conteúdo: Letra M 

Materiais: Um objeto que inicie com a letra M, tinta guache preta, 

estojo com lápis e livro estação criança 

 

 Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 22/06/2021 – Inglês às 13h20 

Conteúdo: Números até 20 

Materiais: Livros estação criança, trenzinho de atividades e estojo com 

lápis. 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 23/06/2021 – Literatura às 15h 

Conteúdo: Números até 20 (sistema monetário) 

Materiais: Livros estação crianças, cartonados e adesivos e estojo com 

lápis. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/receita-n5-s20.pdf


 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 24/06/2021 – Ballet e Futsal às 13h20/ Musicalização às 16h10 

Conteúdo: Números até 20 

Materiais: Folha sulfite e estojo com lápis/canetinhas. 

 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 25/06/2021  

Conteúdo: Letra M (culinária) 

Materiais: Caderno de português, impressão receita 25/06, estojo com 

lápis e os ingredientes abaixo: 

 Liquidificador 

 1 Pacotinho de suco em pó de morango 

 1 caixinha de leite condensado 

 1 caixinha de creme de leite 

 1 copinho de iogurte natural (200gr) 

 1 travessa ou taças para colocar a mistura 

 Morangos para decorar (opcional) 
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Inglês: 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 VIDEO AND SONGS 

 UNIT-3 (MY HOUSE). 

 LEARN  ABOUT SHARING AND BEING NICE TO 

FRIENDS.  

 USE IMAGINATION TO MIME EVENTS. 

 STUDENT´S BOOK. 

 ACTIVITY BOOK. 

 

 

 



Música: 

 Olá estudantes e familiares, no dia 24/06 teremos nossa aula de 

musicalização: 

NV – 15h 

 Conteúdo: Repertório de canções de festa junina; Instrumentos e 

brincadeiras da festa junina; exercícios rítmicos. 

 

 

Literatura 

 Olá estudantes e familiares! 

 Separe os seguintes materiais: 

 1 folha de papel colorido, 2 tampinhas plásticas do mesmo tamanho, 

1 rolinho de durex. 

 

 Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares. 

 PARA OS ESTUDANTES PRESENCIAIS: 

 Primeira aula da semana: Não utilizaremos materiais. 

 Segunda aula da semana: Não utilizaremos materiais. 

 PARA OS ESTUDANTES ONLINE: 

 Primeira aula da semana: 3 garrafas pet de qualquer tamanho; 

uma coberta; ou colchonete, ou tapete para fazermos rolamento e 

cambalhota; uma cadeira para passarmos por baixo; 2 cabos de 

vassoura. 

 

 Segunda aula da semana: Fita crepe Branca ou algo para 

demarcarmos no chão para que os estudantes possam pisar em 

cima 

 

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. 
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