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ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

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

 

 
 

ATENÇÃO!! 

Os estudantes presenciais deverão trazer os materiais sinalizados com ** e 

sublinhados (Prof. Dani) e também os que são solicitados pelos professores 

das aulas especiais 

 

Clique aqui para imprimir a atividade de Movimentos. 

 
Separar para aula de Laboratório de Ciências desta (2ª feira)  

2 objetos/brinquedos que possam ser molhados. 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção para os dias e horários 

N5B 20/09/2021 – Movimento às 15 horas/ Laboratório de ciências 

às 16h10 

Conteúdo: Semana do trânsito 

Materiais: Livro estação criança e estojo com lápis 

 

 

 Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/higi-n4-5-s30.pdf


N5B 21/09/2021 – Inglês às 13h20  

Conteúdo: Dia da árvore 

Materiais: Livros datas comemorativas e “A última árvore da cidade” 

(livro solicitado na lista de materiais), caderno de atividades extras, 

folhas secas e galhos, tintas, cola e estojo com lápis. 

 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 22/09/2021 – Literatura às 15h  

Conteúdo: Semana do trânsito 

Materiais: Livro estação criança e estojo com lápis 

 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 23/09/2021 – Ballet e Futsal às 13h20/ Musicalização às 16h10  

Conteúdo: Semana do trânsito 

Materiais: Livro estação criança, cola, tesoura e estojo com lápis 

 

 

Aula on-line – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 24/09/2021  

Conteúdo: Semana do trânsito 

Materiais: Livro estação criança, 1 prato de papelão, estojo com lápis, 

cola, barbante, tesoura, papel criativo colorido, **1 caixa de papelão 

que o estudante consiga ficar dentro e possa decorá-la. Abaixo estou 

mandando uma foto para que tenham ideia de como vamos fazer, assim 

poderão encontrar uma caixa no tamanho adequado para cada 

estudante.  

 



 
 

 

 

Inglês: 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES); 

 STUDENT´S BOOK; 

 ACTIVITY BOOK; 

 UNIT 4 (MY LUNCH!); 

 VIDEO AND SONGS; 

 IDENTIFY ITEMS OF FOOD AND DRINK. 

 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, no dia 23 de setembro teremos nossa 

aula de musicalização: 

NV – 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções; exercícios rítmicos/pulsação e 

criação musical; histórias musicais. 

 

 

Literatura 

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos uma nova história com a professora 

Lenir; 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 Educação Física/Movimentos 

 Queridos estudantes e familiares. 

 PRIMEIRA AULA DA SEMANA 

 Estudantes Presenciais: Não utilizaremos materiais. 



 

 Estudantes On-line: Dois cabos de vassoura; coberta, almofadas, 

colchão ou colchonete; 3 pares de calçados e uma cadeira. 

  

 SEGUNDA AULA DA SEMANA 

 Estudantes Presenciais: Não utilizaremos materiais. 

 

 Estudantes On-line: Impressão das atividades sobre higiene 

pessoal, link na p. 1.  

 

 

 

 

 

Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com o 

professor através dos seguintes e-mails: 

profdaniellesilva@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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