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ATIVIDADES DA SEMANA 

 
 

 

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

 

 

 

 

 TAREFAS DA SEMANA 

 

DIA  TEMA DA AULA MATERIAIS 

22/02 

segunda-

feira  

Confecção das 

capas dos cadernos 

de português e 

matemática 

 Recortar em papel criativo 

diferentes formas geométricas, 

de várias cores, para que os 

estudantes possam montar um 

boneco que caiba na primeira 

folha do caderno de 

matemática. O modelo do 

boneco que faremos na aula 

está no anexo 1, para que vocês 

saibam o tamanho do recorte 

das peças. 

Clique aqui para acessar o 

modelo da atividade – anexo 1. 

 Tirar uma foto do rosto do 

estudante, recortar e colar na 

primeira folha do caderno de 

língua portuguesa. O modelo de 

como ficará atividade está no 

anexo 1 para que vocês 

compreendam o tamanho da 

foto. 

 

23/02 

terça-

feira 

Identidade – nome  Caderno de atividades extras 

 Recortar no papel criativo 

quadradinhos de 3x3cm, um 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/as-formas-n5-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/as-formas-n5-s3.pdf


quadrado para cada letra do 

nome do estudante em cores de 

preferencia claras, pois irão 

escrever dentro deles 

 Cola  

 Lápis de cor e canetinhas 

 Atividade impressa anexo 2; 

clique aqui. 

 

24/02 

quarta-

feira 

Animais - abelha  Caderno de atividades extras 

 Tinta amarela 

 Pincel  

 Canetinhas 

 

25/02 

quinta-

feira 

Aulas especiais  Verificar os materiais 

necessários para cada aula no 

roteiro 

 

26/02 

sexta-

feira 

Confecção de um 

brinquedo 

 

 

 

 

Animais- ovelha 

 Garrafa pet 

 Jornal 

 Fita adesiva 

 Cola colorida 

 Barbante 

 

 Papel criativo 

 Tesoura 

 Cola 

 Caderno de atividades extras 

 Algodão 

 Lápis de cor e canetinhas 

 

 

Inglês:  

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

  Colors (Cores). 

 Greetings –(saudações) 

 Activity Book page 2. 

 

 

Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares. Nos dias 22 as 15:00 e 25 as 13:20hrs 

teremos nossa aula presencial e on-line no TEAMS. 

 Sem materiais para essas aulas. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/linguagem-n5-s3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/linguagem-n5-s3.pdf


 

 

Música: 

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

musicalização: 

NV - 15h 
 Conteúdo: Canções, brincadeira lúdicas sobre ritmo e coordenação 

motora e brincadeira “qual é o instrumento? ” 

 

 

 

 

 Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com a 

professora através do seguinte e-mail: 

profdaniellesilva@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

proffernanda@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 
 

 

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