
 

 

 

 

                                   ATIVIDADES DA SEMANA 

 
 

Semana: 01 a 05/03/2021 Educação Infantil Nível IV – B/C 

                  

                    
         

 

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  

 

 

 

Aulas on-line! Plataforma Microsoft Teams. 

 

As aulas dessa semana da turma N4C serão com a 

equipe Teams do N4B, nos mesmos horários. 
 

 

Atenção: 

Para as famílias que optarem por esse modo de ensino híbrido, 

as aulas on-line ocorrerão diariamente a partir das 13h30.  

Contamos com a colaboração da família para a realização das atividades 

propostas. 

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


Vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento! 

                                  
                          Atividades para impressão: 

 

Clique aqui para acessar a atividade do sapo. 

 

Clique aqui para acessar o passo a passo para confeccionar um sapo com 

rolinho de papel. 

 

Maior e menor, atividade 2. 

 

Clique aqui para acessar a atividade do Leão. 

Clique aqui para acessar a atividade do Cavalo. 

 

Clique aqui para acessar as instruções para a atividade de recorte. 

 

Clique aqui para imprimir o camaleão.  

      
                                 ATIVIDADES DA SEMANA 
 

DATA CONTEÚDO MATERIAIS NECESSÁRIOS 

01/03 

Segunda-feira 

 

História – A boca do 

sapo. 

Lápis de cor 

Tinta guache 

Rolinho de papel higienico 

Atividade impressa 1 

 

02/03 

Terça-feira 

 

Laboratório de 

ciências 15h 

A família – Mais alto 

e mais baixo. 

Maior e menor. 

Atividade do Livro didático 

Música faixa 23 

Lápis de cor 

Atividade impressa 2 

 

03/03 

Quarta-feira 

 

Inglês as 15h 

 

Relações famíliares 

Matemática – Noção 

de tempo: mais velho 

e mais novo. 

 

Atividade do livro didático 

Lápis preto e lápis de cor 

Música faixa 50 

Portifólio. 

Cola-líquida 

Folha colorida ( verde  e marrom) 

Barbante. 

04/03 

Quinta-feira 

História – O leão e o 

ratinho. 

Recorte com tesoura 

Folha colorida 

Cola 

Tesoura 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/o-sapo-n4-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/sapo-atv-n4-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/sapo-atv-n4-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/os-carros-n4-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/o-leao-n4-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/cavalo-n4-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/recorte-n4-s4.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/camaleao-1-5-s4.pdf


 

 

 

Inglês:  

 Starter Unit (Hello Pandy!). 

 Greetings – (saudações) 

 Characters´ names: Pandy, Ben, Gina. 

 I´m (Ben) 

 Colors. 

 Numbers 

 Activity Book page 3. 

 

 

Música: 

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

musicalização: 

NIV B – 14h10 

NIV C – 16h10 
 Conteúdo: Repertório de canções; atividades “qual será o instrumento 

musical que está na sacola? ” O que é o som? 

 

 

Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares! 

 N4B - nos dias 01 as 17:00 e 04 as 16:10hrs teremos nossa 

aula presencial e on-line no TEAMS. 

N4C - nos dias 03 as 15:00 e 04 as 15:00hrs teremos nossa 

aula presencial e on-line no TEAMS. 

 

Movimento as 

15h. 

Literatura as 

17h. 

Letra Inicial do 

nome. 

 

 

Portifólio 

Tinta guache 

Cotonete 

 

05/03 

Sexta-feira 

História – O cavalo 

de Napoleão. 

Recorte com 

tesoura. 

 

Atividade impressa 3 

Grampo de roupa 

Tampas de garrafa pet 

Duas folhas 

Lápis  

Cola 

Tesoura 

Durex. 



 Material para a aula do dia 01 – Duas cadeiras; Três pares de calçado e 

um cabo de vassoura. 

 

 

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  

 

 

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. 

 

 

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


 


