
 

 

                             ATIVIDADES DA SEMANA 
 

Semana: 13/09 a 17/09/2021 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 13h20.  

Contamos com a colaboração da família para a realização das atividades 

propostas. 

Vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento! 

 
 

 

Data Conteúdo Materiais necessários 

13/09 

Segunda-feira 

 

Nível 4b- 

Movimentos as 17h. 

Laboratório as 16h 

10 

 

Nível 4C 

Laboratório as 14h 

10. 

Coordenação 

motora fina 

 

Apostila estação criança. 

Folhas de revista (para 

picotear) 

Tesoura. 

Cartonado de adesivos 

Estojo 



14/09 

Terça-feira 

 

Nível 4b - Inglês as 

14h10  

 

Nível 4c - Inglês as 

15h 

 

 

Minha Escola 

Apostila estação criança. 

Estojo 

 

 

15/09 

Quarta-feira 

 

Nível 4B- 

Literatura 14h10 

 

Nível 4C- 

Movimento 15h 

Literatura 16h 1O 

 

Minha Escola  

Apostila Estração criança . 

-estojo 

-tesoura/cola 

-Aula de culinária 

-Ingredientes: 

Morango, leite e açucar á 

gosto. 

Liquidificador para 

preparar. 

 

16/09 

Quinta-feira 

 

Nível 4b -

Musicalização as 

14h10 

Movimentos/ 

ballet 

 16h10. 

 

Nível 4c - 

Movimentos/ ballet 

as 15h. 

Musicalização as 

16h 10. 

 

Releitura de 

obra de arte. 

 

Apostila estação criança. 

Estojo 

Massinha de modelar. 

Tinta guache 

Folhas de árvores de 

diferentes formatos. 

Portfólio 

17/09 

Sexta-feira 

Expressão 

artística. 

Apostila estação criança. 

Estojo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglês: 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 STUDENT´S BOOK. 

 ACTIVITY BOOK. 

 VIDEO AND SONGS. 

 UNIT 4 (MY TOYS). 

 DISTINGUISH BETWEEN OBJECTS. 

 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, no dia 16 de setembro teremos nossa 

aula de musicalização: 

NIV B – 14h10 

NIV C – 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: 

 Cartonados de adesivos. 

Tinta guache 

Pincel 

Avental 

Papel filme pvc (plástico 

transparente.) 

 



 
 

 

 Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares. 

 PRIMEIRA AULA DA SEMANA 

 Utilizaremos uma folha de papel sulfite; dois tipos diferentes de grãos, 

Ex: (milho+feijão; arroz+macarrão conchinha; etc.); canetinha e cola. 

 

 SEGUNDA AULA DA SEMANA 

 Utilizaremos revistas velhas; tesoura; cola; lápis de cor ou giz de cera e 

uma folha de papel sulfite. 

 

                               

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

através dos seguintes e-mails:  

 

profbrunaleticia@colegiovsjose.com.br 

profrafaela@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

proffernanda@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

 

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