
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

 A Semana: 02 a 06/08 /2021 Ano: 1º  Turma: B/C 

 
 

1º ANO B – PROFESSORA JUCYARA. 
SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-

FEIRA 

QUARTA-FEIRA QUINTA-

FEIRA 

SEXTA-FEIRA 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

PORTUGUÊS EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
INGLÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

MÚSICALIZAÇÃO 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA *LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS 

*ARTE/ENSINO 

RELIGIOSO 

*GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

LITERATURA MATEMÁTICA CIÊNCIAS   

 * Aulas Quinzenais. 

1º ANO C – PROFESSORA YULI. 
SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

PORTUGUÊS 

 

MATEMÁTICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

MÚSICA 

 

MATEMÁTICA *LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

PORTUGUÊS 

PORTUGUÊS 

 

MATEMÁTICA CIÊNCIAS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

LITERATURA INGLÊS PORTUGUÊS *ARTE/ENSINO 

RELIGIOSO 

*HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

PORTUGUÊS 

 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

PORTUGUÊS   

 * Aulas Quinzenais. 



 Clique aqui para imprimir as atividades da semana.  

 Clique aqui para imprimir a atividade do Dia dos Pais 

(Educação Física). 
 

 
Segunda-feira, 02/08 

Português 

 Conteúdo – S com som de Z. 

 Material: Livro de português (p.  152 e 153) e caderno. 

 

 
 

 Livro de português – Página 154 – para o dia 04/08.  

 
Terça-feira, 03/08 

Matemática 

 Conteúdo – Contagem. 

 Materiais- Caderno de matemática e atividade impressa (imagem das 

crianças brincando). 

Matemática 

 Conteúdo – Os números até 50. 

 Materiais: Livro de matemática, páginas: 115,116 e 117. 

  

 Caderno de matemática – para o dia 05/06. 
 

 
Quarta-feira,04/08 

Português 

 Conteúdo – O uso do SS. 

 Materiais: Caderno de português e atividades impressa (texto do pássaro). 

Livro de português páginas: 155,156 e 157. 

 

Ciências 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/selfie-1bc-s24.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/pais-edf-s24.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/pais-edf-s24.pdf


 Conteúdo- O dia e a noite 

 Materiais: Livro de ciências páginas:56 e 59. 

Datas comemorativas – Dia dos pais. 

 Conteúdo- Dia dos pais – Confecção saco de lixo para o carro. 

 Materiais: Meio metro de TNT ou outro tecido, cola colorida ou tinta 

guache. (Estudantes presenciais enviar apenas as tintas e cola colorida) 

 
( A professora irá explicar durante a aula como montar a sacolinha, para 

fixar as laterais a família poderá utilizar cola branca ou cola quente ou 

agulha e fio.) 

 

 

 
 

 Livro de atividades de ciências, páginas: 19. Para o dia 11/08.  

 

 
Quinta-feira, 05/08 

Matemática 

 Conteúdo – Os números até 50. 

 Materiais: Livro de matemática páginas: 117,118 e 119. 

Matemática 

 Conteúdo – Os números por extenso. 

 Materiais: Caderno de matemática. 

Ensino religioso. 

 Conteúdo –Dia dos pais. – Confecção da medalha do papai. 

 Materiais: Um pedaço de fita de cetim ou barbante, retalhos de folhas 

coloridas e e.v.a. 



 
 

 
 

 Livro lições de matemática página:42 – para o dia 10/08. 

 

 
Sexta-feira,06/08 

Português 

 Conteúdo: Os sons do S. 

 Materiais: Caderno de português e atividade impressa (tabela das 

palavras). 

 

Datas comemorativas 

 Conteúdo: Dia dos pais. 

 Materiais: Confecção cartão (atividade impressa selfie com o papai). 

 

 

Geografia 

 Conteúdo-Espaço escolar. 

 Materiais: Livro de geografia páginas:44,45 e 46. 

 
 

 Livro caderno de atividades de geografia páginas: 14 e 15 para  
20/08. 

 

 



 

 

Inglês  

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 FESTIVAL: FATHER'S DAY.  

 UNIT5- (SHOW ME YOUR ARMS). 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Realizaremos a construção de um origami para presentear o papai. 

 Materiais: 1 folha de papel colorido, cola, tesoura e retalhos de papéis. 

 

 

Música  

 Olá estudantes e familiares, nos dias 02/08 e 06/08 teremos nossa aula 

de musicalização: 

1ºB: 06/08 – às 14h10 

1ºC: 02/08 – às 14h10 
 Conteúdo: Repertório de canções; propriedade do som (intensidade e 

duração). 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Atividade dia dos pais e motricidade fina. 

 Olá, famílias e estudantes. Para as aulas de Educação Física do 

professor Gustavo iremos precisar dos seguintes materiais: 

 

DATA TEMA DAS 

ATIVIDADES DA 

SEMANA 

MATERIAIS. 

 - Motricidade global. 

 

- Para todos os estudantes: 

- 02 folhas sulfite. 

- 01 sacola. 

 

Aula 01  

Terça-feira 

 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

-Atividade dia dos Pais. - Para todos os estudantes: 

- 01 caixa de leite ou suco, 

vazia e higienizada. 

- 01 tesoura. 

- 01 cola. 

- 01 foto do filho com o pai. 



*O link para atividade de Dia dos Pais (Educação Física) está na segunda página deste 

roteiro. 

 
 

 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

profjucyara@colegiovsjose.com.br 

profyuli@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 
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