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ATIVIDADES DA SEMANA 

 

 

Semana: 05 a 09/04/2021 Educação Infantil Nível  II B 

 

 

DATA TEMA MATERIAS 

05/04/2021(segunda-

feira) 

 

Movimento 16:10 

 

Animais - Apostila 

- Algodão  

- Cola 

- Papel sulfite  

 

06/04/2021 (terça-feira) 

 

 

 

 

Conto de fadas 

 

- Uma caixinha de leite 

vazia ou um pedaço de 

papelão 

- Papel sulfite branco 

ou colorido 

- Tinta guache  

- Um palito de 

Churrasco ou um 

canudo 

- Um porquinho 

impresso no roteiro. 

07/04/2021 (quarta-

feira) 

 

 

Literatura 16:10 

 

Emoções - Tinta 

- 2 rolinhos de papel 

higiênico 

08/04/2021 (quinta-

feira) 

 

Cores  - Garrafinha pet de 

600ml 



Ballet e movimento 

14:10 

 

Inglês 15:00 

 

Musicalização 17:00 

 

- Uma meia usada  

- Pote de plástico 

- Detergente  

- Água 

09/04/2021 (sexta-feira) 

 

 

 

 Emoções 

 

- Papel sulfite 

- Tesoura 

 

 

 

Inglês: 

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Introduce yourself  

✓ Learn how to say goodbye to others  

✓ Numbers  

✓ Colors  

 

 

Música: 

✓ Olá estudantes e familiares, no dia 08/04 teremos nossa aula de 

musicalização: 

NII – 17h 

✓ Conteúdo: Repertório de canções; atividades e jogos de coordenação 

motora (MÚSICA BOLINHA DE SABÃO). 

 

 

Literatura: 

✓ Olá estudantes e familiares! 

✓ Esta semana conheceremos a história “A menina pequenininha”  

✓ Sem materiais. 

 

 

 

         Educação Física: 

✓ Queridos estudantes e familiares. Para esta semana utilizaremos os 

seguintes materiais: 

 

✓ Para a Primeira aula da semana: 10 Bexigas, uma xicara de arroz, alpiste 

ou areia; uma tesoura; um funil; uma garrafa pet de 500 ml VAZIA e Um 

copo plástico reciclável ou algo para medida com o arroz. 



 

✓ Para a Segunda aula da semana: Uma cartolina ou um papel mais firme; 

tesoura; cola; canetinha, giz de cera ou lápis de cor e palito de SORVETE. 

 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

 

profpaloma@colegiovsjose.com.br 

proffernanda@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 
 

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