
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 16 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos Infantil 0 da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 19 a 23/04 

 

  #fiqueemcasa 
 
  

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

do a conscientização de todos. 

Vamos sempre respeitar as determinações, cumprir os protocolos para ficarmos todos bem. 

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

Link para acesso às aulas: 

 https://us05web.zoom.us/j/89429378223?pwd=YVpNZHB4eG9SemhScGJpVHRSVSt6dz09  

ID da reunião: 894 2937 8223, Senha de Acesso 40346666 e, em caso de impossibilidade da par-

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

 

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

liares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento pre-

sencial.  

Atenciosamente. 
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SEGUNDA-FEIRA - 19/04 

1ª aula: 

Coordenação motora: Materiais: Folha sulfite A 3, canudo e tinta guache da cor amarela. 

O responsável deve desenhar um rosto na folha e colocar na parte do cabelo tinta. 

A criança com o canudo deve assoprar o canudo para a tinta espalhar formando o cabelo do desenho.  

Vídeo de orientação:  https://youtu.be/mO7yH0PU03g  

  

2ª aula: 

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/33AYYzlJKwo (com a Prô Cris)      

Conto e canto: A galinha xadrez 

 

3ª aula: 

Coordenação motora: Materiais: Papel cartão, macarrão e barbante. O responsável deve colar os macar-

rões no papel cartão. A criança deve passar o barbante entre os macarrões. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/Agy8_wGi5tY  

 
 

TERÇA-FEIRA - 20/04  

1ª aula: 

Coordenação motora: Materiais: papel cartão, EVA e tampas de garrafas e durex colorido. 

O responsável, deve desenhar flores no EVA e no papel cartão colar as tampas das garrafas. A criança terá 

que encaixar as flores nas tampinhas das suas respectivas cores. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/-5-zYuILV-0  

 

2ª aula:  

Matemática: Materiais: Copos descartáveis e papel cartão. 

O responsável deve colocar no fundo dos copos os números de 1 a 5 e no papel cartão desenhar círculos e 

desenhar bolinhas. A criança deve colocar os copos nas quantidades indicadas. 

Vídeo de orientação: HTTPS://YOUTU.BE/QKY5JOEJQRG  
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QUARTA-FEIRA - 21/04 

 

FERIADO 
 

QUINTA-FEIRA - 22/04 

1ª aula:  

Matemática: Materiais: Rolos de papel higiênico, feijão e colher de sopa. 

No rolo de papel higiênico o responsável deve colocar os números de 1 a 5. 

Com o auxílio do responsável a criança terá que colocar na colher a quantidade de feijão que está nos rolos 

do papel higiênico. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/oOhOgeuujzw  

 

2ª aula: 

Inglês: https://www.youtube.com/watch?v=B3mIG7ECzHQ  

  

SEXTA-FEIRA – 23/04 

1ª aula: 

Arte: Materiais: Papel cartão, meia calça, um par de meia e tinta guache. 

O responsável deve colocar o par de meia dentro da meia calça, coloque o papel cartão no chão e com a 

meia calça a criança deve molhar na tinta e passar no papel. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/12aR_vaRH1o  

  

2ª aula:  

Coordenação motora: Materiais: Papel cartão, fitas e barbante. 

O responsável deve desenhar uma figura de uma batata e colar fitas em volta dela. 

A criança com o auxílio do responsável, deve passar o barbante dentro das fitas. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/GDJ0fzftta0  
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