
 

 

Inf.: 0466/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 19 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3B – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 19/08 a 25/08 

 

 #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 19/08 a 25/08 
 

QUARTA-FEIRA – 19/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=T6_udiZiYhQ&feature=youtu.be com as orientações da professora Marianna.  

Vamos aprender a letra R. Assista ao vídeo:  clique aqui  Pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos pintar os desenhos que 

começam com a consoante R. 

Numeral 19. Faça seis vezes esse numeral no seu caderninho e desenhe essa quantidade em estrelinhas. 

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem) ficha 4 (desenhar) e ficha 5 (responder) - explicação no vídeo. 

         

 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=7J5Hwj9VfjA para acessar as orientações da pro-

fessora Patrícia Pereira.  

Programação:  

Family and Rhymes  

- Introdução  

- Música: Red, Yellow, Green, Blue. 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 4)  – realização da 

atividade na ADD). 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=LaKjTKV-m6Q 

 

QUINTA-FEIRA –20/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=MzySvak4WNw&feature=youtu.becom as orientações da professora Marianna. 

Estamos aprendendo a letra r.  clique aqui  Pegue a folhinha que enviamos para casa. Ligue a imagem ao nome. 

Assista ao vídeo: A ovelha rosa da dona Rosa. Clique aqui  Pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos recortar as letras e colar 

formando o nome de cada criança. 

Apostila de Investigação e descoberta (matemática) ficha 4 (desenho e números) – explicação no vídeo. 

 

                      

EDUCAÇÃO FÍSICA:  Objetivos: Coordenação Motora Fina; Noção espacial; Competição e tática 

Material: mesa, 6 tampas de garrafa Pet e um “gol”. 

Atividade: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=IyoWT8gObb0 Brincadeira: Futebol com dedos.  

Joga-se sozinho ou em dupla. Em cima da mesa (ou chão), delimita-se à área do campo de cada jogador, no caso, cada lado da mesa 

um gol, dentro do gol duas tampinhas sobrepostas, seria o goleiro, cada participante com 3 tampinhas do seu lado do campo (não 

marcar o meio de campo), precisará avançar até o gol do adversário, porém com o dedo batendo nas tampinhas, precisará movimentar 

uma peça entre duas, fazendo um “8”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T6_udiZiYhQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A84io5MYlXw
https://www.youtube.com/watch?v=7J5Hwj9VfjA
https://www.youtube.com/watch?v=LaKjTKV-m6Q
https://www.youtube.com/watch?v=MzySvak4WNw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hQI8nNcK7KY
https://www.youtube.com/watch?v=dVYlvjwrBWk
https://www.youtube.com/watch?v=IyoWT8gObb0


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 21/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=Yr8Ws-Pev2Q&feature=youtu.becom as orientações da professora Marianna.   

Assista ao vídeo: Palavra Cantada – Rato: clique aqui. Agora pegue o seu caderninho e faça a letra R (maiúscula e minúscula na letra 

palito) e desenhe esse animal ao lado das letras R/r.          

Amanhã dia 22/08 começa a semana do Folclore. Historinha do saci. Clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Leve o 

saci até o cachimbo. 

Apostila de Natureza e cultura – fichas 13 (responder) e 14 (desenhar) – explicação no vídeo. 

          

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

Programação: Nessa semana, após ouvir a história do vídeo com muita atenção; iremos fazer um desenho da história que ouvimos, 

como se fosse uma ilustração de livro, o desenho tem que estar bem colorido e divertido.  

Preparado (a)? Muita criatividade e capricho! 

A atividade deverá ser grampeada na ficha 13 da apostila de arte. 

Materiais para a aula: Apostila de Arte (ficha 13), folha sulfite (ou qual tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor e 

grampeador. TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 24/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=IyOfwjwYMnE&feature=youtu.be com as orientações da professora Marianna.  

Vamos continuar com a letra R. Assista ao vídeo: O ratinho curioso. Clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos 

escrever as consoantes R e r (na letra cursiva) agora circule essas letras no corpo do ratinho. 

Semana do Folclore. Assista ao vídeo: O pescador e a sereia. Clique aqui  Pegue a folhinha que enviamos para casa. IARA   

No seu caderninho faça a sequência do número 1 até o 19. 

 

        
MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/dVD4mhRBFXU com as orientações da professora Cris. 

Ficha 10 – O homem e a tecnologia 

Exploração e descoberta 

Instrumentos usados para tocar o rock 

Música: Alecrim dourado (em ritmo de rock) e Splish Splash 

Atividade da Ficha 10: Desenhe os instrumentos usados para tocar o rock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr8Ws-Pev2Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MeDBP8OU6q4
https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow
https://www.youtube.com/watch?v=ltElvkjTlsk
https://www.youtube.com/watch?v=IyOfwjwYMnE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nmNJUufaFsI
https://www.youtube.com/watch?v=DUCwC-iTehI
https://youtu.be/dVD4mhRBFXU


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 25/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=rgQYs3DcWTo&feature=youtu.be com as orientações da professora Marianna. 

Semana do folclore. Assista ao vídeo: Boto cor de rosa. Clique aqui  Pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos colorir o Boto 

cor de rosa. 

Numeral 20. Assista ao Vídeo: O vendedor de balões. Clique aqui  Vamos treinar o numeral 20 no seu caderninho e desenhar 20 

balões coloridos da história.  

Assista ao vídeo: A fabulosa máquina de fazer amigos.  clique aqui  No seu caderninho desenhe e escreva o nome dos amigos da 

sala. 

 

 
 
 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/Hb-ZO_GdGps com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos continuar com as atividades sobre o Folclore!!! Vamos lá!!!  

 DOMINÓ DO FOLCLORE  

 JOGOS - TURMA DO SACI 

 PERSONAGENS DO FOLCLORE – TURMA DO SACI      

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática sobre Folclore que 

mais gostar  nas redes sociais com a #objetivobragança! � 

__________________________________________________ 

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 (♦NOVO♦) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgQYs3DcWTo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZNOTuogZd60
https://www.youtube.com/watch?v=fDoU4ctpxmA
https://www.youtube.com/watch?v=iO8Bm_RJ13g&feature=youtu.be
https://youtu.be/Hb-ZO_GdGps
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11220
http://www.turmadosaci.com.br/antigo/jogos.htm
http://www.turmadosaci.com.br/antigo/turma.htm
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

