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ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 13 a 17/09/2021 Educação Infantil Nível  III  B/C 

 

 

 

 

 

 

DATA TEMA  MATERIAS 

13/09/2021 

(Segunda-feira) 

  

Literatura:  

“João e o pé de 

feijão” 

- Livro “João e o pé de feijão”. (já tem 

na sala de aula) 

- Impressão (já tem na sala de aula) 

- Lápis de escrever (já tem na sala de 

aula) 

- Lápis de cor (já tem na sala de aula) 

 

14/09/2021 

(Terça-feira) 

  

Nível 3C  

Movimento: 

13:20 

Literatura:  

“João e o pé de 

feijão” 

- Portfólio (já tem na sala de aula) 

 - Feijões (já tem na sala de aula) 

- Cola (já tem na sala de aula) 

- Jogos pedagógicos (já tem na sala de 

aula) 

 

15/09/2021 

(Quarta-feira) 

 

Nível 3B 

Literatura: 

13:20 

 

Movimento: 

16:10 

 

Literatura:  

“João e o pé de 

feijão” 

- Portfólio (tem na sala de aula) 

- Lápis de cor (já tem na sala de aula) 

- Cola glitter (tem na sala de aula) 

- Lantejoulas (já tem na sala de aula) 

- Cola branca (já tem na sala de aula) 

- Algodão (já tem na sala de aulas) 

- Massinha de modelar (já tem na sala 

de aula) 

“Todas as crianças aprendem por meio da brincadeira, pois brincar é o seu 

trabalho”                                                                     

Maria Montessori 

  

Para refletir: https://youtu.be/jBsRvI3nX_M  
 

 

 

 

https://youtu.be/jBsRvI3nX_M


16/09/2021 

(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 
 

 

Literatura:  

“João e o pé de 

feijão” 

- Portfólio (tem na sala de aula) 

- Lápis de escrever (já tem na sala de 

aula) 

- Lápis de cor (já tem na sala de aula) 

 

17/09/2021 

(Sexta-feira) 

 

 

Nível 3C 

Musicalização: 

16:10 

Literatura:  

“João e o pé de 

feijão” 

- Vídeo no Youtube “Era uma vez uma 

semente de feijão” 

- 1 copo descartável transparente 

(enviar de casa) 

- 3 feijões (enviar de casa) 

- Algodão (já tem na sala de aula) 

- 1 palito de churrasco (enviar de casa) 

- Massinha de modelar (tem na sala de 

aula) 

 

               

Inglês: 

 GREETINGS (SAUDAÇÕES)  

 VIDEO AND SONGS. 

 FAMILY MEMBERS. 



 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 16 e 17 de setembro teremos nossa 

aula de musicalização: 

 

N III B – às 13h20 

N III C –às 16h10 
 

 Conteúdo: Repertório de canções; exercícios rítmicos/pulsação; 

histórias musicais. 

 

 

Literatura 

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana realizaremos a construção da personagem; 

 Separe os seguintes materiais: 

 1 rolinho de papel higiênico encapado com cor de sua preferência 

(*todos deverão trazer o rolinho estudantes on-line e presenciais); 

 2 palitos de churrasco, 1 palito de sorvete e 1 elástico (apenas 

estudantes on-line, os presenciais não precisarão trazer a estrutura dos 

palitos pois a professora Lenir já tem pronta); 

 Segue montagem abaixo: 

 
 

 



 

 Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares. 

 Para a primeira aula da semana utilizaremos: uma caixa de 

pizza, ou de salgadinhos ou docinhos de festa de aniversário 

(quadrada); 5 a 6 rolinhos de papel higiênico (só o papelão); 

cola; tinta guache; pincel e tesoura. 

 Para a segunda aula da semana: não utilizaremos materiais 

 

 

 

                                

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

através dos seguintes e-mails:  

 

profmilena@colegiovsjose.com.br 

proflorena@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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