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ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 02  a 06/08/2021 Educação Infantil Nível  III  B/C 

 

 

 

 

 

 

 

Clique aqui para imprimir o cartão Festival Father’s Day. 

 
 

DATA TEMA  MATERIAS 

02/08/2021 

(Segunda-feira) 

  

Convivência e 

cidadania  

- Apostila estação criança (tem na sala 

de aula) 

- Apostila cartonados e adesivos (tem 

na sala de aula) 

- Lápis de cor (tem na sala de aula) 

- Lápis de escrever (tem na sala de 

aula) 

- Jogos pedagógicos (tem na sala de 

aula) 

03/08/2021 

(Terça-feira) 

  

Nível 3C  

Movimento: 

13:20 

Convivência e 

cidadania 

- Apostila estação criança (tem na sala 

de aula) 

- Lápis de cor (tem na sala de aula) 

- Massinha de modelar (tem na sala de 

aula) 

04/08/2021 

(Quarta-feira) 

 

Nível 3B 

Literatura: 13:20 

 

Movimento: 

16:10 

 

Dia dos pais - O material impresso (já tem na sala 

de aula) 

- Tinta guache (já tem na sala de aula) 

- Pincel (já tem na sala de aula) 

Um pai é alguém para se orgulhar alguém para se agradecer e, 

especialmente, alguém para se amar.            

 Feliz Dia dos Pais!  

https://www.youtube.com/watch?v=tKjGiT2SUfc&t=101s 

 

 
 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/festival-dad-s24.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tKjGiT2SUfc&t=101s


 

05/08/2021 

(Quinta-feira) 

 

Nível 3B 

Musicalização: 

13:20  

 

Inglês: 16:10 

 

Ballet e 

movimento: 

17:00 
 

Nível 3C 

Inglês: 14:10 

 

Literatura: 16:10 

 

Ballet e 

movimento: 

17:00 
 

 

Dia dos pais - Folha de papel sulfite (já tem na 

escola) 

- Canetinha (já tem na escola) 

- Lápis de cor (já tem na escola) 

06/08/2021 

(Sexta-feira) 

 

 

Nível 3C 

Musicalização: 

16:10 

Dia dos pais - Alface 

- Tomate 

- Pão fatiado 

- Cenoura 

- Maionese 

 

* Na quarta-feira dia 04/08 irá um 

bilhete na agenda de cada estudante, 

informando o que cada um deve trazer, 

(não é necessário cada estudante levar 

todos os ingredientes para a receita). 

               

Inglês: 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 FESTIVAL: FATHER'S DAY, LINK NA PÁGINA 1.  

 TALK ABOUT FATHER'S DAY.  

 VIDEO AND SONGS. 

 

 

 



Música: 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 05/08 e 06/08 teremos 

nossa aula de musicalização: 

N III B – 05/08 às 13h20 

N III C – 06/08 às 16h10 
 Conteúdo: Repertório de canções; exercícios rítmicos/pulsação e 

criação musical; 

 

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. 

 

 

 Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares. 

 Não utilizaremos material para esta semana. 

 

 

                              

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

através dos seguintes e-mails:  

 

profmilena@colegiovsjose.com.br 

lorena.santos@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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