
 

 

 

 

                                   ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 08 a 12/03/2021 Educação Infantil Nível 4 – B/C 

                                

Aulas on-line! Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção: 

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

as aulas online ocorrerão diariamente a partir das 13:20 horas.  

Contamos com a colaboração da família para a realização das 

atividades propostas. 

Vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento! 

                                  
                                ATIVIDADES DA SEMANA 
 

DATA CONTEÚDO MATERIAIS NECESSÁRIOS 

08/03 

Segunda-feira 

 

Movimentos as 

17h 

Dia da mulher. 

Dobradura. 

Coordenação 

motora fina. 

 

 

 

Clique aqui para 

imprimir o 

cartão 

Lápis de cor 

Portfólio 

Atividade impressa 1 

Papel colorido 

1 Palito de sorvete 

Tampinhas de garrafa e/ou outros 

objetos pequenos. 

Bacia com água 

Pinça  

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/mulheres-n4-s5.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/mulheres-n4-s5.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/mulheres-n4-s5.pdf


 

 

Inglês: 

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Unit 1 (Me and My Family). 

✓ Colors. 

✓ Numbers 

✓ Student´s Book. 

✓ Activity Book. 

 

 

09/03 

Terça-feira 

 

Inglês as 14h10  

 

Atividade de 

recorte e 

desenho. 

A escrita do meu 

nome. 

Revista  ou encartes de mercado. 

Portfólio ou folha sulfite 

Cola líquida 

Tesoura. 

10/03 

Quarta-feira 

 

Literatura as 

14h10  

Minha Casa. 

Dobradura. 

Mosaico . 

Revistas ou encartes de mercado. 

Cola líquida. 

Portfólio ou folha sulfite 

Tesoura 

Lapis de cor 

Lapis grafite. 

Papéis coloridos 

 

11/03 

Quinta-feira 

 

Musicalização as 

14h10 

 

Movimentos/ballet 

 16h10. 

Lazer em 

família. 

Alinhavo. 

 

Revistas ou encartes de mercado. 

Portfólio ou folha sulfite. 

Cola 

Tesoura 

Lapis de cor 

Lapis colorido 

1 pé de tênis com cadarço. 

12/03 

Sexta-feira 

Brincando com 

bexigas. 

 

5 bexigas 

Portfólio ou folha sulfite 

Tinta guache. 

Rolinho de papel higiênico vazio. 

Fio (lã, barbante, fita de cetim) 

Papéis picotados. 



Literatura: 

✓ Olá estudantes e familiares! 

✓ Esta semana conheceremos a história “A lenda do Arco-íris” 

✓ Sem materiais para essa aula. 

 

 

 

Música: 

✓ Olá estudantes e familiares, no dia 11/03 teremos nossa aula de 

musicalização: 

NIV B – 14h10 

NIV C – 16h10 
✓ Conteúdo: Repertório de canções; Conhecendo os Instrumentos 

musicais; Bandinha musical. 

✓ Material necessário: Duas colheres e uma panela. 

 

 

 

Educação Física: 

✓ Queridos estudantes e familiares. Nos dias 08 as 17:00 e 11 as 16:10hrs 

teremos nossa aula presencial e on-line no TEAMS. 

✓ Material para a aula do dia 08 – 15 copos plásticos descartáveis. 

✓ Material para a aula do dia 11 – 2 bexigas. 

 

 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

 

profbrunaleticia@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

proffernanda@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

 

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

 

mailto:profbrunaleticia@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
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