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ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

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

 

 
 

 

✓ Aula online – Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção para os dias e horários 

N5B 08/03/2021 – Movimento às 15 horas 

Conteúdo: Vida no campo 

Materiais: Livros Estação Criança, estojo com lápis, massinha de 

modelar e pegadas feitas em papel colorido conforme orientação 

abaixo. 

 

IMPORTANTE: Vocês recortarão as pegadas em papel colorido nas 

seguintes cores: Azul, amarelo, verde, vermelho, rosa e preto. É possível 

usar o tênis das crianças como molde, lembrando que serão recortes do 

pé esquerdo e direito, para formar um par de cada cor. Vocês irão colar 

com fita adesiva no chão na ordem que preferirem formando uma fila 

com as pegadas. Por exemplo, primeiro a amarela e em seguida a verde 

e assim por diante. Abaixo segue a foto, importante que montem a 

sequência que preferirem, pois, o legal é que fiquem com sequência 

diferente dos colegas. 

 



 
 

 

Laboratório de ciências: Para aula do laboratório de ciências iremos 

precisar de: 1 rolinho de papel higiênico (a parte interna do rolo), papel 

colorido, canetinhas, 3 tiras de papel colorido na medida 20cm de 

comprimento por 1cm de largura, cola, lantejoulas, um círculo feito em 

papel colorido de 15 centímetros de diâmetro. 

 

 

✓  Aula online – Plataforma Microsoft Teams. 

           Atenção para os dias e horários 

N5B 09/03/2021 – Inglês às 13h20 

Conteúdo: Vida no campo 

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

colheres, um prato de papelão tamanho médio, 20 grampos de roupa, 

cola colorida, tinta guache e pincel.        

          

 

✓ Aula online – Plataforma Microsoft Teams. 

  Atenção para os dias e horários 

N5B 10/03/2021 – Literatura às 15 horas 

Conteúdo: Contando até 10 

Materiais: Livro Estação Criança, objetos nos quais apareçam 

números, por exemplo, controle remoto, celular, calculadora entre 

outros, estojo com lápis, tinta guache e palitos de sorvete. 

 

 

✓ Aula online – Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção para os dias e horários 

N5B 11/03/2021 – Ballet e Movimento às 13h20 



Musicalização às 15 horas 

Conteúdo: Contando até 10 

Materiais: Uma folha sulfite, estojo com lápis, atividade do anexo 1. 

Clique aqui para imprimir a atividade. 

 

 

✓ Aula online – Plataforma Microsoft Teams. 

Atenção para os dias e horários 

N5B 12/03/2021  

Conteúdo: Contando até 10 

Materiais: 2 copos de plástico, pedaços de papel (revista, jornal, folha 

sulfite ou papel crepom que possamos amassar), 1 grampo de roupa, o 

boneco confeccionado na aula de terça feira com cabelinho de grampos 

de roupa, livro estação criança e estojo com lápis. 

 

 

Inglês: 

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Unit 1 (This is my family!). 

✓ Numbers 

✓ Colors  

✓ Student´s Book. 

✓ Activity Book. 

 

 

 

Música: 

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

musicalização: 

 

NV – 15h 
 

✓ Conteúdo: Repertório de canções; conhecendo os Instrumentos musicais; 

Bandinha musical. 

✓ Material necessário: Duas colheres e uma panela. 

 

 

 

Literatura: 

✓ Olá estudantes e familiares! 

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

✓ Sem materiais para essa aula. 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/coloque-em-ordem-n5-s5.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/coloque-em-ordem-n5-s5.pdf


 

 

Educação Física: 

✓ Queridos estudantes e familiares. Nos dias 08 as 15:00 e 11 as 13:20hrs 

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: 

profdaniellesilva@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. 
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