
 

 

 

 
Bragança Paulista, 30 de abril de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do Infantil 3A da Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 03 a 07/05 

 
 

  #fiqueemcasa 
 
  

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei                                                                                                  

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão ser 

acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, 

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento 

presencial.  
 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 03/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 8: Composição 

Instrumentos musicais feitos com sucata 

Criar um instrumento musical usando material reciclável 

Compor uma música para acompanhar com seu instrumento 

Atividade da Ficha 8: Desenhe a sua criação  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)                                                                                                               

LINGUAGEM – Multimídia: Apresentação da Letra F. Assista ao vídeo - Aprenda a letra F com a flor Fiona 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMS5Nb0RN3Q 

Folha de atividade: Vamos treinar a letra F (maiúsculo e minúsculo na letra cursiva). Enviado para casa. 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Contagem: O número 11. Assista ao vídeo - Aprendendo sobre o Número 11 

https://www.youtube.com/watch?v=NXh3pyKAIO8 

Folha de atividade: Pinte a peça de dominó que tenha 11 bolinhas (enviado para casa). 

 

 4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA NÚMERO 11. https://www.youtube.com/watch?v=xfGq1popyVc 

No caderno, faça o número 11 e transforme-o em alguma coisa (animal, brinquedo...). Use a imaginação. 

DATA COMEMORATIVA: Dia do trabalho 

Assista ao vídeo - Dia do trabalho/profissões https://www.youtube.com/watch?v=eToNsYo1DzQ 

História: A Cigarra e Formiga https://www.youtube.com/watch?v=Pafp-gFWMYc 

Converse com seus pais sobre a profissão que eles escolheram e conte para seus amiguinhos. Agora no ca-

derno desenhe a profissão que você mais gostou. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMS5Nb0RN3Q
https://www.youtube.com/watch?v=NXh3pyKAIO8
https://www.youtube.com/watch?v=xfGq1popyVc
https://www.youtube.com/watch?v=eToNsYo1DzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pafp-gFWMYc


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 04/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INFORMÁTICA:  
Olá, pessoal!!! Hoje as atividades serão sobre matemática e inglês com o uso da Informática! Vamos Lá!!! 
 

 NÚMEROS E QUANTIDADES 

 NÚMEROS ATÉ 10 

 APRENDENDO AS CORES EM INGLÊS 

__________________________________________________ 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 
 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: A Mônica e o Sansão – Fichas 18 e 19 

EAD Colégio Objetivo – Professora Cássia Portal Tv Web (objetivo.br) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 6 (New friends at school – Text Production (produção de texto – Ajudamos 

nossos amigos na escola…) e Activity sheet 7 (New friends at school – Final Challenge – Draw (Desafio final 

– desenhe). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ARTE: Observe as folhas das árvores caídas no chão. Se conseguir pegar, faça texturas colocando as folhas 

das árvores embaixo de uma folha de papel e passe diferentes cores de giz de cera. Caso não consiga folhas 

de árvores, use materiais que você tem em casa (toalhinha de mesa rendada,camiseta com bordado, etc). 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem - Folha de atividade (revisão do número 6) Marque com um x o bolo que tem 

mais velas (enviado para casa). 

 
                                                                                                    

 
 

  

 
 
 

https://wordwall.net/pt/resource/3898481/n%C3%BAmeros-e-quantidades-at%C3%A9-10
https://wordwall.net/pt/resource/13593630/n%C3%BAmeros-at%C3%A9-10
http://www.escolagames.com.br/jogos/jogoCoresAprendendoIngles/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/MSII230420AD


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 05/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo – O bicho folha. https://www.youtube.com/watch?v=UnGvn3DY7Ns&t=281s 

Vamos brincar? Use a massinha para modelar a letra F (cursiva e palito). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo - Aprendendo os números infantil - número 11  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VS-ILETJYSG 

No caderno, cole 11 figuras e faça o numeral correspondente. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Amarelinha Perdida - Nessa aula, vamos procurar uma amarelinha perdida no ambi-

ente escolar e claro vamos brincar com vários tipos de amarelinhas, onde vamos trabalhar força, coordena-

ção motora, noção espacial, concentração com muita diversão. https://youtu.be/FQrD2AppMkA 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo - Esqueceram o aniversário do Cebolinha  

https://www.youtube.com/watch?v=q-Km8BHOVvg 

Folha de atividade: Vamos contar? (enviado para casa). 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem - Folha de atividade.  Vamos recordar a letra b (minúscula palito) enviado para 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnGvn3DY7Ns&t=281s
https://www.youtube.com/watch?v=VS-iletjysg
https://youtu.be/FQrD2AppMkA
https://www.youtube.com/watch?v=q-Km8BHOVvg


 

 

 

 

 

 QUINTA-FEIRA – 06/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)    

LINGUAGEM: Assista ao vídeo -  Letra F /palavras que começam com a letra f 

https://www.youtube.com/watch?v=ot2kxZizBJ8 

Folha de atividade: Pinte as figuras que começam com a letra F (enviado para casa). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA:  (Investigação e descoberta) Sequência didática – Formas e formas. Fichas 23 e 24 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia Portal Tv Web (objetivo.br) 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

NATUREZA E CULTURA: Música infantil - Barquinho de Papel - Tio Bruninho - Desenho Animado 

https://www.youtube.com/watch?v=2R7dr5l8XEk 

No caderno faça o mar usando tinta. Escolha uma cor de papel que enviamos para casa, desenhe um barqui-

nho, recorte e cole no caderno (no mar). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: Assista ao vídeo - Vamos aprender a escrever 3 palavras que começam com a letra F 

https://www.youtube.com/watch?v=R--BcS4dRHk&ab_channel=UAU%2Ceusei  Copie no caderno essas pa-

lavras. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática (Investigação e descoberta) Sequência didática – Formas e formas. Lição 

de casa 3 (ficha) – Procure em revistas, imagens de objetos que rolam e imagens de objetos que não rolam. 

Recorte-as e cole-as no espaço abaixo. 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

                                                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=ot2kxZizBJ8
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FFIII2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=2R7dr5l8XEk
https://www.youtube.com/watch?v=R--BcS4dRHk&ab_channel=UAU%2Ceusei


 

 

 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA – 07/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Contagem – Assista ao vídeo: Aprendendo os números – O número 11 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Q0sH_9CPA 

No caderno faça a sequência do número 1 até o 11. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM: Vamos relembrar as vogais? 

Folha de atividade – Coloque as vogais (enviado para casa). 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

BIBLIOTECA:  Hora da história – O Diário de Mika | Que fruta é essa?  

https://www.youtube.com/watch?v=jqKVRvqHq1Y 

No caderno desenhe uma fruta que começa com a letra F. Escreva o nome. Que tal uma salada de frutas? 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE: Atividade de movimento  

Dança dos movimentos- Música infantil divertida https://www.youtube.com/watch?v=Zp1a-cXDgKw 

 
 
  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Q0sH_9CPA
https://www.youtube.com/watch?v=jqKVRvqHq1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Zp1a-cXDgKw

