
 
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 19 de março de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Baby  da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 22/03 a 26/03 

 

  #fiqueemcasa 
  

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

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Link para acesso às aulas: 

https://us04web.zoom.us/j/74501545906?pwd=UWduS2tOS0ZiM0FDTzFKZVBWL3JSZz09  ,  

ID da reunião: 745 0154 5906,  Senha de acesso: 40346666,  em caso de impossibilidade da 

participação, as mesmas deverão ser acompanhadas pela programação semanal abaixo. 

 

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

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

presencial.  

Atenciosamente. 

 

 
 
 
 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/74501545906?pwd=UWduS2tOS0ZiM0FDTzFKZVBWL3JSZz09


 
 

 

 
 

 

 

SEGUNDA-FEIRA  22/03 

 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

 

 

 

TATO - PERCEPÇÃO VISUAL  E AUDITIVA - ATIVIDADE:  BANHO NOS BRINQUEDOS 

Vamos colocar em um recipiente com água vários brinquedos. A atividade vai ser realizada ao ar livre dando 

maior oportunidade para os pequenos observarem e enriquecerem a expressão verbal em contato com as 

diferentes situações e oportunidades apresentadas.Segue abaixo o link da atividade:  

https://www.youtube.com/watch?v=BEGLgQ5HLAE 

RACIOCÍNIO - ATIVIDADE: IMITANDO OS ANIMAIS 

Brincadeira de imitar é uma atividade muito interessante, pois desenvolve a imaginação e estimula a expressão 

de acordo com o solicitado. Quanto mais experiências diferentes pudermos oferecer às crianças, mais exerci-

tarão a imaginação, criando e atribuindo sentidos à realidade da qual fazem parte. Segue abaixo o link da 

atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=DDnaoaQNr8A&feature=youtu.be 

 

TERÇA-FEIRA  23/03 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wnkdc5NX0H0 

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

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: TORRE DE COPOS 

Essa atividade vai precisar de copos e montar uma torre, em cima colocar um brinquedo de sua preferência e 

pedir para a criança pegar e derrubar todos os copos. A atividade é ótima para exercitar a coordenação:olho - 

mão (usar as mãos para pegar um objeto que estava a vista) e desenvolver a coordenação motora. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU
https://www.youtube.com/watch?v=BEGLgQ5HLAE
https://www.youtube.com/watch?v=DDnaoaQNr8A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE
https://www.youtube.com/watch?v=wnkdc5NX0H0
https://www.youtube.com/watch?v=CuaUuMNfJQk


 
 

 

Segue abaixo o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4waptszP0A 

RACIOCÍNIO E ATENÇÃO - ATIVIDADE: CAMA DE GATO 

Hoje as crianças vão ter um desafio de retirar os objetos de dentro de uma caixa com barbantes. Atividade 

direcionada para  desenvolver o raciocínio e coordenação motora.Segue abaixo o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=0DEdx2Rip_s 

 

QUARTA-FEIRA  24/03 

LIVRO CANTADO INFANTIL: 

  

 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: ENCAIXANDO ALGODÃO E TAMPINHA 

Vamos fazer vários furos em uma garrafa e colocar tampinhas nos furos. É uma maneira divertida de exercitar 

o raciocínio e a coordenação motora.Segue abaixo com o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=6-7FwSNdQRI 

ATENÇÃO E COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE - JOGO ENCAIXE NA GARRAFA 

Nesta atividade vamos fazer vários furos em uma garrafa e encaixar as tampinhas nesse furos. É uma ótima 

atividade para desenvolver a coordenação motora fina, a coordenação, olho, mão, o raciocínio lógico e a 

concentração das crianças. Segue abaixo o link da atividade: 

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

MÚSICA:  Acessar o link:  https://youtu.be/JP-svc-iXRI  

                         Tambor oceano 

                          Músicas: Quem te ensinou a nadar 

                                          A baleia e a sereia 

  

QUINTA-FEIRA  25/03 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4waptszP0A
https://www.youtube.com/watch?v=0DEdx2Rip_s
https://www.youtube.com/watch?v=37CDmx5on04
https://www.youtube.com/watch?v=_YTpfw-jCOs
https://www.youtube.com/watch?v=6-7FwSNdQRI
https://www.youtube.com/watch?v=LxfuHsoCo_o
https://youtu.be/JP-svc-iXRI
https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew
https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0


 
 

 

 

 

TATO - COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: BEXIGA COM ÁGUA 

Nesta atividade vamos colocar água na bexiga e colocar em uma bacia. Brincadeira com água é uma forma de 

estimular os sentidos das crianças e a coordenação motora. Segue abaixo o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=CSUib4kbWRQ 

CONCENTRAÇÃO - ATENÇÃO - ATIVIDADE: BRINCANDO COM AS CORES 

Hoje vamos fazer uma atividade com rolos de papel higiênico e palitos de sorvete. Após pintar os rolinhos e os 

palitos com as cores determinadas. O uso das cores na educação infantil, principalmente as mais vibrantes, 

contribuem para o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva, do raciocínio, da fala, do tato, da 

audição, dentre várias outras habilidades. Segue abaixo o link da atividade:  

https://www.youtube.com/watch?v=7RaW13BE9Q4 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  Algodão na água – Projeto pedagógico – Texturas e sensações: Vamos explorar nessa 

brincadeira sensorial a textura e a sensação do algodão seco e molhado, além de explorar o meio líquido. 

Materiais utilizados: Vasilha, água e algodão. 

https://youtu.be/TrJS98OXtJQ 

 

SEXTA-FEIRA  26/03 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA 

https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E 

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

ATENÇÃO - RACIOCÍNIO - ATIVIDADE:ENCAIXE AS CORES 

Nesta atividade vamos precisar  de garrafas recicláveis, colocar uma determinada  cor em cada garrafa 

vamos pedir para a criança encaixar a tampa com a cor certa. Estimulando a coordenação motora, 

classificação de cores, raciocínio lógico e concentração. Segue abaixo o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=F_D9nE30470 

RACIOCÍNIO E COORDENAÇÃO - ATIVIDADE: ENCAIXE 

O desafio é encaixar cada tampa em seu contorno. É uma maneira divertida de exercitar o raciocínio e a 

coordenação motora. Segue abaixo o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=nLSPkLQ6EHo 

https://www.youtube.com/watch?v=CSUib4kbWRQ
https://www.youtube.com/watch?v=7RaW13BE9Q4
https://youtu.be/TrJS98OXtJQ
https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA
https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc
https://www.youtube.com/watch?v=F_D9nE30470
https://www.youtube.com/watch?v=nLSPkLQ6EHo

