
 

 

 

 
 

Bragança Paulista, 11 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 3B da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 14 a 18/06 

  #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 – 14/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM – Festa Junina por Turma da Mônica / História infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=dAh_ErZJOj0 

Folha de atividade: Quebra-cabeça da Turma da Mônica (disponível no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre.  

Decorar o potinho do amor e os corações para o galho da amizade (móbile).  

 

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. Fichas 11 e 12 

https://www.youtube.com/watch?v=ptUthglDhbM&ab_channel=TVSenado 

 

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

MATEMÁTICA: Festa Junina no campo https://www.youtube.com/watch?v=mlzS5vO8rpM 

Folha de atividade: Jogo dos 7 erros da Turma da Mônica (disponível no APP para impressão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dAh_ErZJOj0
https://www.youtube.com/watch?v=ptUthglDhbM&ab_channel=TVSenado
https://www.youtube.com/watch?v=mlzS5vO8rpM


 

 

 

 

 

                                                                  TERÇA-FEIRA – 15/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

MÚSICA: Projeto Pedagógico – Amigos 

Música: Sou meu melhor amigo (Grandes pequeninos) 

Trabalhando a autoestima, cuidados com o corpo, mente e sentimentos) 

Ritmos com o copo 

Material necessário: Um copo 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)   

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: Fadas e Bruxas – Ficha 30 (texto disponível no 
APP para impressão) e ficha 31 

EAD Colégio Objetivo – Professora Cássia https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FBIII230420AD 

 

 

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 9 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 13 + 14 (Sport is cool!) 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem - (Imagens, sons e palavras) Sequência didática – Fadas e bruxas. Lição de 

casa 4 (ficha) – Na sequência de aulas, você pôde conhecer diferentes poemas. Escolha um deles e repre-

sente-o abaixo (enviado para casa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FBIII230420AD


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 16/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: Brincadeiras Junina https://www.youtube.com/watch?v=ONSk9fioWlk 

Junto com a sua professora, construa uma lista de brincadeiras que tem na festa junina. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Aprendendo a contar e identificar quantidade. Matemática para crianças - Vídeo educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=qNBWqy5bCzk 

Folha de atividade: Conte as bandeirinhas e faça o numeral dentro dos círculos (disponível no APP para im-

pressão). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 0 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, teremos vários desafios de Língua Portuguesa. Além 

disso, faremos mais uma atividade especial sobre o nosso projeto pedagógico “A amizade é mágica – Amigos 

para sempre”! Não percam a aula de hoje!!! 

 

 MEMÓRIA – LETRA L 

 COMEÇA COM... LETRA L 

 PAPA VOGAIS 

 No horário da aula, realizaremos uma atividade sobre o nosso Projeto Pedagógico, de associa-

ção de nomes e fotos dos alunos da nossa turminha. 

 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

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

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MATEMÁTICA: Numerais e quantidades - vila educativa https://www.youtube.com/watch?v=4iYozydIimg 

No caderno desenhe as bolas e suas quantidades de acordo com os esportes que aparecem no vídeo. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Jogo:  A Princesa Josefina e o Cavaleiro Dom Brioche. Recortar as figuras 

dos cozinheiros e montar o dado para o jogo (enviado para casa). 

                                                         

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONSk9fioWlk
https://www.youtube.com/watch?v=qNBWqy5bCzk
https://wordwall.net/pt/resource/12344421/palavras-com-letra-l-
https://wordwall.net/pt/resource/16501319/come%C3%A7a-com-letra-l
https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_words_pictures_first_letter_vowels_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=4iYozydIimg


 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 17/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Jogos de montar. Fichas 36 e 37 

EAD Colégio Objetivo – Professora Mônica 

Ficha 36 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=73e06e93-0dd9-4c54-859d-

5f986bf495d1&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDesco 

Ficha 37 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=6c6f0436-190b-474a-9682-

8062cfb5f06a&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_I 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Jogos de montar. Fichas 38, 39 e 40 

EAD Colégio Objetivo – Professora Mônica 

Ficha 38 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=bb1f8885-e7fb-4ada-a253-

fb22f4c84022&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_V_Infantil3_A

D_ZOOM 

Fichas 39 e 40 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=7fe70927-0435-47ca-977e-

f73c45a2aded&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_VI_Infantil3_

AD_ZOOM 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

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

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Just Dance -  É um jogo eletrônico de música. Depois de selecionar uma música, um 

bonequinho ou uma bonequinha é apresentado fazendo os movimentos da música na tela e os alunos repe-

tem os movimentos criando a coreografia. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: A Festa Junina https://www.youtube.com/watch?v=6SJB_B0Iv-Y 

No caderno copie as palavras que aparecem no vídeo (festa, fogueira, música, vestido, fita, bonita, camisa, pé) 

LIÇÃO DE CASA: Matemática (Investigação e descoberta) Sequência didática – Jogos de montar. Lição 

de casa 5 (ficha) – Escreva os números que faltam nas janelas dos vagões para que o trem possa chegar ao 

seu destino (enviado para casa). 

 

 
 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=73e06e93-0dd9-4c54-859d-5f986bf495d1&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDesco
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=73e06e93-0dd9-4c54-859d-5f986bf495d1&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDesco
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=6c6f0436-190b-474a-9682-8062cfb5f06a&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_I
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=6c6f0436-190b-474a-9682-8062cfb5f06a&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_I
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=bb1f8885-e7fb-4ada-a253-fb22f4c84022&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_V_Infantil3_AD_ZOOM
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=bb1f8885-e7fb-4ada-a253-fb22f4c84022&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_V_Infantil3_AD_ZOOM
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=bb1f8885-e7fb-4ada-a253-fb22f4c84022&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_V_Infantil3_AD_ZOOM
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=7fe70927-0435-47ca-977e-f73c45a2aded&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_VI_Infantil3_AD_ZOOM
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=7fe70927-0435-47ca-977e-f73c45a2aded&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_VI_Infantil3_AD_ZOOM
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=7fe70927-0435-47ca-977e-f73c45a2aded&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescoberta_VI_Infantil3_AD_ZOOM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_m%C3%BAsica
https://www.youtube.com/watch?v=6SJB_B0Iv-Y


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 18/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Formidável Formiga - O Show da Luna! Episódio Completo 16 | Primeira Temporada | Kids | 

Children https://www.youtube.com/watch?v=uxbp9jAozRA 

Curiosidades sobre as formigas 

Por que formigas andam em fila? #Ticolicos|EP44 https://www.youtube.com/watch?v=6hkY-nqjdMs 

Agora vamos desenhar no caderno as formigas na quantidade escolhida pela turma. Faça o numeral corres-

pondente. 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h) 

LINGUAGEM: O meu nome eu vou falar | música de identidade para a educação infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek 

Folha de Atividade: Circule a letra inicial do nome de cada criança e copie-as no quadrado (disponível no APP 

para impressão). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HORA DA HISTÓRIA: Pula-Pula Pipoca - O Show da Luna! 

https://www.youtube.com/watch?v=W5Hi01YvFkg 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE: Atividade de movimento - corpo, gestos e movimento - BNCC 

https://www.youtube.com/watch?v=BFZS9mEeq38 

 

 

 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxbp9jAozRA
https://www.youtube.com/hashtag/ticolicos
https://www.youtube.com/watch?v=6hkY-nqjdMs
https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek
https://www.youtube.com/watch?v=W5Hi01YvFkg
https://www.youtube.com/watch?v=BFZS9mEeq38

