
 

 

 

                                   ATIVIDADES DA SEMANA 
 

Semana: 22 a 26/02/2021 Educação Infantil Nível IV – B/C 

                  

Aulas on-line! Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção: 

Para as famílias que optarem por 

esse modo de ensino, as aulas on-

line ocorrerão diariamente a partir 

das 13h30.  

Contamos com a colaboração da 

família para a realização das 

atividades propostas. 

Vamos juntos trilhar o caminho do 

conhecimento! 

                                  

                                
                                ATIVIDADES DA SEMANA 
 

DATA CONTEÚDO MATERIAIS NECESSÁRIOS 

22/02 

Segunda-feira 

 

Movimento N4B, 

as 17h. 

História- De 

onde vem os 

sentimentos. 

Lápis de cor 

Portfólio 

Lantejoulas 

Cola-líquida 

Folha colorida 

 

23/02 

Terça-feira 

 

Inglês N4B, as 

14h10 e N4C as 

15h. 

 

História- Os 

pintinhos 

Atividade impressa 1, clique aqui. 

 

Atividade 2 em anexo já montada, 

clique aqui. 

Grãos de milhos 

Cola liquida 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/recorte-n4-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/grao-n4-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/grao-n4-s3.pdf


 

 

Educação Física:  

Queridos estudantes e familiares.  

N4B - Nos dias 22 as 17:00 e 25 as 15:00hrs teremos nossa aula 

presencial e on-line no TEAMS. 

 

N4C - Nos dias 24 as 15:00 e 25 as 16:10hrs teremos nossa aula 

presencial e on-line no TEAMS. 

 
Sem materiais para essas aulas. 

24/02 

Quarta-feira 

 

Literatura N4B, 

as 14h10 e N4C 

as 17h. 

Movimento N4C, 

as 15h. 

Atividades de 

recorte. 

Revistas 

Atividade impressa 3, clique aqui. 

Cola líquida. 

Portfólio 

 

25/02 

Quinta-feira 

 

Musicalização 

N4B, as 14h10 e 

N4C as 17h. 

 

Movimento/ballet 

N4B, as 15h e 

N4C 16h10. 

 

Caça ao tesouro. 

 

 

 

Bacia rasa 

Areia(ou outro tipo de farinha) 

Tampinhas de garrafas(  ou moedas) 

Pinça (ou grampo de roupas) 

 

26/02 

Sexta-feira 

História- 

Saudades do teu 

abraço. 

 

Portfólio 

Lapis grafite/ Lápis de cor 

Cola instantanea (no caso de usar 

olhos articulados) 

1 batata 

Palitos de dentes 

Canetinha ou olhos articulados. 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/pega-n4-s3.pdf


Inglês:  

 Story Telling – Starter Unit (Hello my friends!). 

 Colors (Black and White crayons). 

 Greetings –(saudações) 

 Activity Book page 2. 

 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, no dia 18/02 teremos nossa aula de 

musicalização: 

 

NIV B – 16h10 

 

NIV C – 14h10 
 

Conteúdo: Canções, brincadeiras lúdicas sobre ritmo e coordenação motora e 

brincadeira “qual é o instrumento? ” 

 

 

 

 

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 

profsara@colegiovsjose.com.br 

proffernanda@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

 

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

 

mailto:profbrunaleticia@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:proffernanda@colegiovsjose.com.br
mailto:profgerson@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br

