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ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 20 a 24/09/2021 Educação Infantil Nível  III  B/C 

 

“A importância do brincar!” 

 

Para refletir: https://www.youtube.com/watch?v=jBsRvI3nX_M 

 

DATA TEMA  MATERIAS 

20/09/2021 (Segunda-

feira) 

 

 

Nível 3B 

 

 Laboratório de 

ciências: 14:10 

 

Nível 3C 

 

Laboratório de ciências: 

17:00 

 

Brincadeiras - Apostila estação criança (tem 

na sala de aula) 

- Lápis de cor (tem na sala de 

aula) 

 

Laboratório de ciências 

- Fita colorida (tem na sala de 

aula)  

- 1 garrafa pet (levar de casa) 

21/09/2021 (Terça-

feira) 

  

Nível 3C 

 

Movimento: 13:20 

Brincadeiras - Apostila estação criança (tem 

na sala de aula) 

 - Giz (tem na sala de aula) 

- Pedrinhas (tem na sala de aula) 

22/09/2021 (Quarta-

feira) 

 

Nível 3B 

 

Literatura: 13:20 

Movimento: 16:10 

 

Brincadeiras - Atividade impressa (tem na 

sala de aula) 

- Cola colorida (tem na sala de 

aula) 

- Portfólio (tem na sala de aula) 

- Eva (tem na sala de aula) 

https://www.youtube.com/watch?v=jBsRvI3nX_M


23/09/2021 (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 

Brincadeiras - Não tem materiais para esse 

dia 

24/09/2021 (Sexta-feira) 

 

Nível 3C 

 

Musicalização: 16:10 

 

Brincadeiras - Apostila estação criança (já 

tem na sala de aula)  

- 1 canudinho (trazer de casa) 

- 1 argolinha de garrafa pet 

(trazer de casa) 

               

Inglês: 

 GREETINGS (SAUDAÇÕES);  

 VIDEO AND SONGS; 

 IDENTIFY MEMBERS OF A FAMILY; 

 REVIEW COLORS. 

 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 23 e 24 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 conheceremos uma nova história com a professora 

Lenir; 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 

 Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares. 

 Para esta 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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