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ATIVIDADES DA SEMANA 

 

 

Semana: 01 a 05/03/2021 Educação Infantil Níveis II e III B 

 

 

No link abaixo segue o Comunicado 03, informando a suspensão das 

atividades presenciais 

https://colegiovsjose.com.br/uploads/content_file/colegiovsjose.com.br/c

omunicado-03-suspensao-das-atividades-presenciais.pdf  

 

 
 

DATA TEMA MATERIAS 

01/03/2021 (Segunda-

feira) 

 

 

Sequência  - Folha de papel sulfite; 

- Canetinha; 

- Botões; 

- Tesoura; 

- Cola branca; 

- Bolinhas de plástico; 

- TNT. 

 

02/03/2021 (Terça-

feira) 

   

Construção de um varal 

de roupa 

 

- Massinha de modelar; 

- 2 palitos de churrasco; 

- Barbante; 

- Vários grampos de 

roupa; 

https://colegiovsjose.com.br/uploads/content_file/colegiovsjose.com.br/comunicado-03-suspensao-das-atividades-presenciais.pdf
https://colegiovsjose.com.br/uploads/content_file/colegiovsjose.com.br/comunicado-03-suspensao-das-atividades-presenciais.pdf


Clique aqui para 

imprimir as peças de 

roupa. 

- Lápis de cor. 

 

03/03/2021 (Quarta-

feira) 

 

Literatura: 13:20 

 

Movimento: 16:10 

 

Atividade de recorte - Folha Kraft; 

- Canetinha; 

- Tesoura. 

04/03/2021 (Quinta-

feira) 
 

Musicalização: 13:20 

 

Movimento e ballet: 

17:00 

 

Desenho livre - Pedaço de papelão; 

- Canetinha; 

- Recortes; 

- Cola. 

05/03/2021 (Sexta-feira) 

 

Pescaria das tampinhas 

 

 

*Lembrando que nesse 

dia é importante que o 

estudante leve uma 

muda de roupa, pois 

iremos trabalhar com 

água. 

- Bacia com água; 

- Espumadeira; 

- Diferentes cores de 

tampinhas de garrafa 

pet. 

 

          

 

Inglês: 

 Colors (Cores). 

 Greetings –(saudações) 

 Numbers 

 

 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, no dia 04/03 teremos nossa aula de 

musicalização: 

NII – 17h 

NIII – 13h20 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/roupas-n2-3-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/roupas-n2-3-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/roupas-n2-3-s4.pdf


 Conteúdo: Repertório de canções; atividades “qual será o instrumento 

musical que está na sacola? ”. 

 

 

Literatura: 

 Para a aula de Literatura dessa semana vamos precisar dos seguintes 

materiais: 

*Tesoura; 

*Cola; 

*Papéis coloridos (retalhos) 

 Os estudantes poderão desenhar ou imprimir o camaleão. 

 Clique aqui para imprimir o camaleão. 

 

 

Ballet: 

 Assista a 1ª videoaula de Ballet com a professora Fernanda; 

 https://www.youtube.com/watch?v=3nIHkF5tyow&feature=youtu.be  

 

 

Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares.  

N2 - nos dias 01 as 16:10 e 04 as 14:10hrs teremos nossa aula 

presencial e on-line no TEAMS. 

 

N3 -nos dias 03 as 16:10 e 04 as 17:00hrs teremos nossa aula 

presencial e on-line no TEAMS. 

 
 Sem materiais para essas aulas. 

 

                                     

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

através dos seguintes e-mails:  

 

profmilena@colegiovsjose.com.br 

proffernanda@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 
 

 

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

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/camaleao-1-5-s4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3nIHkF5tyow&feature=youtu.be
mailto:profmilena@colegiovsjose.com.br
mailto:proffernanda@colegiovsjose.com.br
mailto:profgerson@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br


 

 

 

 

 

 


