
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 22 a 26/03/2021 Ano: 1º  Turma: B/C 

Prezadas famílias 

Segue os horários das aulas do 

1º Ano B e do 1º Ano C 
 

 

1º ANO B – PROFESSORA JUCYARA 
SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-

FEIRA 

SEXTA-

FEIRA 

CIÊNCIAS 

 

MATEMÁTICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

CIÊNCIAS EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

INGLÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

HISTÓRIA MÚSICALIZAÇÃO PORTUGUÊS EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

ENSINO 

RELIGIOSO 

HISTÓRIA MATEMÁTICA LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS 

ARTE GEOGRAFIA 

LITERATURA MATEMÁTICA PORTUGUÊS ARTE GEOGRAFIA 

 

1º ANO C – PROFESSORA YULI 
SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

CIÊNCIAS 

 

MATEMÁTICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

HISTÓRIA MATEMÁTICA LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

PORTUGUÊS 

HISTÓRIA MATEMÁTICA CIÊNCIAS MATEMÁTICA GEOGRAFIA 

LITERATURA INGLÊS PORTUGUÊS ARTE GEOGRAFIA 

MÚSICA EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

PORTUGUÊS ARTE ENSINO 

RELIGIOSO 

 

 

22/03/21 

Ciências 

✓ Conteúdo – Diversidade 

✓ Material: Caderno de atividades de Ciências (p.09) e caderno de registro. 
 

 

 

 

 

 

História 

✓ Conteúdo – Moradia 

✓ Material: Caderno de registro, folha sulfite 



23/03/21 

Matemática 

✓ Conteúdo – Padrões e regularidade (p.38 e 39) 

✓ Materiais: Caderno de Matemática, atividade impressa, caderno de registro 

e palitos de sorvete (12 unidades) ou tiras de papel sulfite e lápis de cor. 

Clique aqui para imprimir suas atividades de Matemática e Português (que 

será utilizada no dia 24/3) 

 

24/03/21 

Português 

✓ Conteúdo – Uso do dicionário, vogal I. 

✓ Materiais: livro de Português (p.47 e 48), caderno e atividade impressa. 

 

Laboratório de Ciências  

✓ Em nossa próxima aula de Laboratório de Ciências (24/03) iremos utilizar 

o livro de Ciência e tinta guache. 

 

 

 

25/03/21 

Matemática 

✓ Conteúdo – Grandeza, percurso e contagem. 

✓ Materiais: livro de matemática (p.40 e 41), caderno e atividade impressa. 

Clique aqui para imprimir suas atividades de Matemática e Ensino 

Religioso (que será utilizada no dia 26/3) 

 

 

Arte 

✓ Conteúdo – Páscoa 

✓ Materiais: Uma folha de papel criative (cor a escolher), tesoura, cola e 

canetinha. 

 

 

26/03/21 

Português 

✓ Conteúdo – Vogal I. 

✓ Materiais: livro de Português (p.49 a 51) e caderno. 

 

 

Ensino Religioso/Arte 

✓ Conteúdo – Símbolos da Páscoa 

✓ Materiais: Caderno de registro e atividade impressa. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/siga-1bc-s7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/siga-1bc-s7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/sequencia-1bc-s7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/sequencia-1bc-s7.pdf


Clique aqui para imprimir suas atividades de Ensino Religioso/Arte 

(máscara) 

 

 

 

 

Geografia 

✓ Conteúdo – Espaços de brincar e trabalhar  

✓ Materiais: Livro de geografia (p. 21) 

 

 

Inglês  

✓ Greetings –(saudações) 

✓  Unit 1(MY FAMILY). 

✓ Hello Book. 

✓ Activity Book. 

✓ Listening and oral Practice. 

 

 

Literatura  

✓ Olá estudantes e familiares! 

✓ Esta semana conheceremos a história “Coelho de Páscoa bota ovo?”  

✓ Sem materiais para essa aula. 

 

 

Música  

✓ Olá estudantes e familiares, nos dias 22/03 e 23/03 teremos nossa aula 

de musicalização: 

1ºB: 23/03 – às 16h10 

1ºC: 22/03 – às 15h 
✓ Conteúdo: Repertório de canções; O que é o som? Propriedades do som 

(duração, intensidade, altura e timbre). 

 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Brincadeiras antigas e coordenação motora ampla. 

✓ Olá, famílias e estudantes. Para as aulas de Educação Física da semana 

iremos precisar dos seguintes materiais: 
 

DATA ATIVIDADES 

ALTERNATIVAS 

MATERIAIS 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/coelho-masq-1bc-s7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/coelho-masq-1bc-s7.pdf


Aula 01 

Terça- feira 

23/03 

- Brincadeiras antigas. - 8 quadrados (folha sulfite, fita do tipo 

crepe ou colorida para colocar no chão).  

Obs: quem tiver azulejo pode usar para a 

aula, pois iremos montar uma amarelinha 

juntos. 

- Lápis de cor, canetinha ou giz de cera. 

 

Aula          02  

Quinta-feira 

25/03 

- Coordenação motora 

ampla. 

- Vamos fazer formas no chão, então 

podemos utilizar giz de quadro, cabo de 

vassoura, sapatos, fitas, brinquedos ou 

toalha. 

Os itens acima são sugestões, pois iremos 

realizar várias formas durante a aula do 

tipo linha reta, ondulada e etc... 

 

 

✓ Volta à calma 

✓ Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

 

 

 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

profjucyara@colegiovsjose.com.br 

profyuli@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

 

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

mailto:profjucyara@colegiovsjose.com.br
mailto:profyuli@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br
mailto:profgustavo@colegiovsjose.com.br

