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ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

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

 

 
 

Queridas famílias, 

A partir desta semana iremos começar nosso trabalho com os livros da 

coleção Estação Criança. 

 

 

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  

 

 

 Aula online – Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção para os dias e horários 

N5B 01/03/2021 – Movimento às 15 horas 

Conteúdo: Somos assim 

Materiais: Livros Estação Criança e cartonados adesivos, estojo com 

lápis, espelho, recortes de revista (narizes, bocas, olhos, cabelos no 

mínimo 4 de cada), caderno de atividades extras e cola. 

 

 

  Aula online – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

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


N5B 02/03/2021 – Inglês às 13h20 

Conteúdo: Somos assim 

Materiais: Livro estação criança, uma peça de roupa que usamos no 

frio ou no calor, recortes de revista de pessoas com roupas de frio e 

calor 

(recortar itens que se encaixem na folha de atividade da página 10, 

realizaremos a colagem durante a aula), estojo com lápis e cola.         

          

 

 Aula online – Plataforma Microsoft Teams. 

  Atenção para os dias e horários 

N5B 03/03/2021 – Literatura às 15 horas 

Conteúdo: Somos assim 

Materiais: Livro Estação Criança, cola, tesoura, estojo com lápis, foto 

da família, lantejoulas, papel colorido, caderno atividades extras 

 

 

 Aula online – Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção para os dias e horários 

N5B 04/03/2021 – Ballet e Movimento às 13h20 

Musicalização às 15 horas 

Conteúdo: Vida no campo 

Materiais: Livro estação criança e estojo com lápis de cor. 

 

 

 Aula online – Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção para os dias e horários 

N5B 05/03/2021  

Conteúdo: Vida no campo 

Materiais: Livro estação criança, tinta guache, estojo com lápis de cor, 

palito de sorvete ou grampos de roupa. 

 

IMPORTANTE: Nesta aula do dia 05/03 preciso que vocês façam com 

fita crepe ou outro material que tenham em casa (tapete, bambolê, placa 

de e.v.a) um quadrado no chão para que possamos brincar de dentro e 

fora. 

 

 

Inglês: 

 Starter Unit (Welcome, my friends!). 

 Greetings –(saudações) 

 Characters´ names: Pandy, Ben, Gina. 

 Numbers 



 Colors (Cores). 

 Activity Book page 3. 

 

 

 

Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares! 

N5B -  nos dias 01 as 15:00 e 04 as 13:20hrs teremos nossa 

aula presencial e on-line no TEAMS. 
 Material para a aula do dia 01 – Duas cadeiras; Três pares de calçado e 

um cabo de vassoura. 

 

 

Música: 

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

musicalização: 

NV – 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções; atividades “qual será o instrumento 

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

 

 

 

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: 

profdaniellesilva@colegiovsjose.com.br 

proffernanda@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

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:profdaniellesilva@colegiovsjose.com.br
mailto:proffernanda@colegiovsjose.com.br
mailto:profgerson@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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