
 

 

Inf.: 0583/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 23 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3B – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 23/09 a 29/09 

 

#fiqueemcasa 

 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-
vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Lembramos que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 
das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-
vidade Digital Dirigida é essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 
processo avaliativo. 

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 
na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 
dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
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Planejamento Semanal de 23/09 a 29/09 
  
 

QUARTA-FEIRA – 23/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=uL1l32l4T2A&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero com as orientações 

da professora Marianna. 

Vamos conhecer a letra V? Assista ao vídeo: clique aqui. Agora no seu caderninho, faça essa letra (maiúscula e minúscula na letra 

palito), desenhe e escreva o nome do animal que começa com essa letrinha que aparece no vídeo. 

Hoje começa a estação da Primavera. Assista ao vídeo: clique aqui. Vamos fazer dobradura da flor tulipa? Mãos à obra!!! 

Vamos relembrar os numerais? No caderninho faça a sequência do 1 até o 10.                                                                                                      

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem). Sequência didática: A Magrela. Ficha 12 (observação) e ficha 13 (explicação no 

vídeo). 

     
INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=uSuv1vp33PI para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  
Programação:  

Family and Rhymes  

- Introdução  

- Música: Five Little Monkeys (Super Simple Song) 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno - activity sheet 9)  – realização da atividade na ADD). 

- Sugestão de site: https://www.abcya.com/games/alphabats_rhyming 

 

QUINTA-FEIRA – 24/09 

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=XHbN_7cSMcs&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero com as orienta-

ções da professora Marianna. 

Estamos aprendendo a letrinha V. Assista ao vídeo: clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos treinar a 

letrinha v (minúscula na letra cursiva). Agora faça um desenho que começa com essa letra. 

Revisão dos numerais. No seu caderninho, faça a sequência começando do 11 até o 21.  

História de hoje: A garota e sua bicicleta. Clique aqui. No seu caderninho, desenhe a parte da história que você mais gostou. 

Apostila de Natureza e Cultura. Sequência didática: O Homem e a tecnologia. Ficha 21 (não precisa fazer) ficha 22 (explicação no 

vídeo). 

.   

EDUCAÇÃO FÍSICA: Atenção, concentração, noção espacial e agilidade. 

Material: Tampinhas de garrafa pet  

Atividade: JOGO DA MEMÓRIA COM TAMPINHAS. Acesse o link e divirta-se. https://www.youtube.com/watch?v=DdExZt5rr5M. 

Nos vemos nas ADDs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uL1l32l4T2A&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero
https://www.youtube.com/watch?v=p1qmBX9-diI
https://www.youtube.com/watch?v=mlKz4LwJrCE&ab_channel=Edi%C3%A7%C3%B5esConvite%C3%A0M%C3%BAsica
https://www.youtube.com/watch?v=uSuv1vp33PI
https://www.abcya.com/games/alphabats_rhyming
https://www.youtube.com/watch?v=XHbN_7cSMcs&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero
https://www.youtube.com/watch?v=c8w8zkwO_js
https://www.youtube.com/watch?v=XDtbuVfCOOA
https://www.youtube.com/watch?v=DdExZt5rr5M


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 25/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=aNruojwmCnE&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero com as orienta-

ções da professora Marianna. 

Já vimos a letra V.  Assista ao vídeo: clique aqui  Agora no seu caderninho escreva o nome de 2 objetos que começam com a letra v 

que aparecem no vídeo. Com a massa de modelar, faça a letra V e cole numa folha. Depois decore com flores (colagens ou dese-

nhos).Agora é a vez dos números. Assista ao vídeo: clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Este é o numeral 22. 

Capriche. Apostila de Investigação e descoberta (matemática). Sequência didática: O Circo. Ficha 10 (explicação no vídeo). Antes 

você deverá recortar as figurinhas dos palhaços e montar o dado (peça ajuda para um adulto) para o jogo: Vamos ao circo (referente 

a atividade da ficha 10).  Imagem da trapezista – voltar 3 casas / imagem do mágico – jogar mais uma vez / imagem do palhaço – 

avançar 6 casas. 

       

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=QdQL_37Tpdk, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, iremos observar a tabela com bonecos palito e, em seguida, iremos escolher 5 dessas figuras, assim, 

interpretando os movimentos. Depois, vamos registrar em uma folha de sulfite (ou qual tiver em casa) através de colagens com palitos 

de fósforo (ou palito de dente).  

 Preparado (a) para começar a nossa arte? 

A ATIVIDADE DEVERÁ SER GRAMPEADA OU COLADA NA FICHA 16 DA APOSTILA DE ARTE. 

Materiais para a aula: Folhas sulfite (ou qual tiver em casa), palito de fósforo ou palito de dente, cola, lápis de cor ou canetinhas (para 

os detalhes do boneco) e apostila de arte (ficha 16).TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 28/09 

 Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=xBLYObBteMk&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero com as orienta-

ções da professora Marianna. 

Estamos aprendendo a letra V. Assista ao vídeo: clique aqui. Pegue as folhinhas que enviamos para casa. Faça as letras V e v. Ligue 

seguindo a ordem alfabética. No seu caderninho, faça as quatro formas da letra V e cole figuras que começam com essa letra. 

Numeral 22. Faça 5 vezes no seu caderninho e desenhe 22 triângulos. Jogo virtual:  clique aqui  Encontre as palavras que rimam. 

     

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/Q7tNP7LVVwE com as orientações da professora Cris. 

Ficha 14 – O homem e a preservação da vida 

Percussão corporal. 

Sons do corpo - Dani e os Pequeninos.  

Samba Lelê - Grupo Barbatuques. 

Atividade da Ficha 14: Responda desenhando. Em quais partes do seu corpo o som foi mais forte? Em quais partes do seu corpo o 

som foi mais fraco? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aNruojwmCnE&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero
https://www.youtube.com/watch?v=u6AZjzXvmY4
https://www.youtube.com/watch?v=OO9ndl7gA4M
https://www.youtube.com/watch?v=QdQL_37Tpdk
https://www.youtube.com/watch?v=xBLYObBteMk&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero
https://www.youtube.com/watch?v=hGvsEkKD_qw
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_rhyme_pt.htm?language=portuguese&link
https://youtu.be/Q7tNP7LVVwE


 

 

 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 29/09 
 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=g4AHoJDfXVM&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero com as orien-

tações da professora Marianna. 

História de hoje: Ciranda das cores. Clique aqui. No seu caderninho escreva o nome de duas cores que começam com a letra v. 

Agora vamos aprender a letra V maiúscula cursiva? Pegue a folhinha que enviamos para casa. Ao lado da Vitória, desenhe um me-

nino e dê um nome à ele que começa com a letra V (escreva esse nome). 

Procure em revistas, palavras que começam com a letra v e cole numa folha ou no seu caderninho. 

No seu caderninho faça o numeral 22 e cole figuras nessa quantidade. 

 
INFORMÁTICA: Caso você tenha faltado na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/yGbeQd6V5f8 com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não 

há necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 

Programação: Nessa semana, vamos comemorar a chegada da PRIMAVERA com várias atividades super legais! E ainda conhece-

remos a grande história da lagarta!!! 

 SEQUÊNCIA DA PRIMAVERA 

 JOGO DA MEMÓRIA - PRIMAVERA 

 FORMAS GEOMÉTRICAS - PRIMAVERA 

 LIVRO: A PRIMAVERA DA LAGARTA (RUTH ROCHA) 

__________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

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

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4AHoJDfXVM&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero
https://www.youtube.com/watch?v=O3Ywy7F1_v8
https://youtu.be/yGbeQd6V5f8
https://www.cokitos.pt/sequencia-da-primavera/play/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-primavera
https://www.cokitos.pt/encaixar-pecas-na-primavera/play/
https://www.youtube.com/watch?v=Bw3-6EANeqA
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

