
 

 

 

 
 

Bragança Paulista, 30 de Julho de 2021. 
 

Srs. Pais e Alunos do Infantil 3B da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 02 a 06/08 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Revigorados pelo descanso das férias e muito entusiasmados, retomamos nossas aulas no 

formato híbrido e presencial para todos que assim desejarem, sem necessidade de revezamento 

respeitando o protocolo sanitário, o distanciamento e promovendo a conscientização de todos. 

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

de todos. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

E a programação semanal encontra-se disponível no site www.objetivobp.com.br na aba Ori-

entação Online.  

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!  

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas necessida-

des! 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 02/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

Brincadeira de volta às aulas 

Formiga Balão - Minhas mãos (Clipe Oficial) https://www.youtube.com/watch?v=3PNtgUr4gVc 

Roda de conversa fora da sala de aula 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: Capa - Minhas Atividades (disponível no APP para impressão). 

 
 
 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

NATUREZA E CULTURA: Sequência didática – O Homem e a Tecnologia. Ficha 15  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)                                                                                                                      

MATEMÁTICA: Folha de atividade – Leve até a mão do ursinho o balão com a quantidade de 

bolinhas correspondente ao numeral indicado em sua barriga (disponível no APP para impressão).                                                                                                                   

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3PNtgUr4gVc


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 03/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

MÚSICA: Jogo dos sons onomatopaicos – Estimulação Auditiva 

Som e movimento – representação linguística e corporal 

Música: Vaquinha malhada 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)   

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: Janelas Encantadas. Ficha 1 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/JEI200720AD 

 
 
 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

ARTE: Sequência didática – O Homem e a Tecnologia. Ficha 10 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Finger Family (folhinha disponível no APP) 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Folha de atividade: Vamos relembrar as vogais (disponível no APP 

para impressão). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/JEI200720AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 04/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo - Era uma vez uma máscara 

https://www.youtube.com/watch?v=KMT6RS4Tvd4 

Folha de atividade: Ajude o Jeremias a encontrar o melhor caminho para pegar a máscara (disponí-

vel no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: O vendedor de balões - contadora de histórias Rúbia Mesquita. 

https://www.youtube.com/watch?v=fDoU4ctpxmA 

Folha de atividade: Faça no quadradinho o numeral correspondente à quantidade (disponível no 

APP para impressão). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 0 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Sejam todos bem-vindos de volta às nossas aulas!!! Nas ativi-

dades de hoje, teremos uma história super legal e engraçada, além de vários desafios para relem-

brarmos o que já aprendemos!!! ��� 

 

 HISTÓRIA: VOLTA ÀS AULAS – MUNDO AQUARELA KIDS 

 COMPLETE A SEQUÊNCIA NÚMEROS (escolher níveis “fácil” e/ou médio) 

 JOGO DO ALFABETO - INICIAIS 

 BOLHA ALFABÉTICA 

 ENCONTRAR VOGAIS E OBJETOS 

 JOGOS DE COLORIR 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MATEMÁTICA: Brincadeiras Modernas | Turma da Mônica  

https://www.youtube.com/watch?v=zKUpkxP94_U&t=1s 

No caderno faça a sequência numérica do 1 até o 17. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Folha de atividade - Faça o número que vem antes e o que vem 

depois (disponível no APP para impressão). 

                                                       

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KMT6RS4Tvd4
https://www.youtube.com/watch?v=fDoU4ctpxmA
https://www.youtube.com/watch?v=K2WsgwS879g
https://jogoseducativos.hvirtua.com/completeasequencia-numeros
https://www.digipuzzle.net/minigames/findtheletter/findtheletter_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/bubblechain/bubblechain_alphabet.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/11_jogo_vogais.php
https://www.jogosgratisparacriancas.com/colorir/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=zKUpkxP94_U&t=1s


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA - 05/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

DATA COMEMORATIVA: Dia dos Pais 

Montar o cartão da gravatinha – folha 1 (disponível no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Os primeiros habitantes da ter-

ra. Fichas 1 e 2.         

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia                                                                                         

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/PHTI22072020AD 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

                                      ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: TABULEIRO DO MOVIMENTO – Adaptação de um tabuleiro gigante, onde 

em cada casa percorrida as crianças irão realizar movimentos para estimular a criatividade, coorde-

nação motora, força, agilidade e etc. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

DATA COMEMORATIVA: Dia dos Pais 

Montar o cartão da gravatinha – folha 2 (disponível no APP para impressão). 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Folha de atividade: Escreva as letras do alfabeto que você já 

aprendeu nas estrelinhas da fada (disponível no APP para impressão). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/PHTI22072020AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 06/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Bolinha de sabão - Christian Felix 

https://www.youtube.com/watch?v=4PNA4HXsgro 

Folha de atividade: Conte e faça o numeral que indica a quantidade de elementos em cada sacola 

(disponível no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h) 

NOME PRÓPRIO: No caderno escreva o seu nome completo. Depois pinte de vermelho as vogais. 

Agora desenhe algum objeto ou animal que começa com as vogais do seu nome. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  
HORA DA HISTÓRIA: Dia dos Pais- "O que vale é o amor" história com cantiga 

https://www.youtube.com/watch?v=6dfbn-EGIMU 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE: Atividade de movimento  

Brincadeira para Crianças- Brincadeira de pular https://www.youtube.com/watch?v=e3F-14gRh8w 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4PNA4HXsgro
https://www.youtube.com/watch?v=6dfbn-EGIMU
https://www.youtube.com/watch?v=e3F-14gRh8w

