
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3B da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 20 a 24/09 

 
         

 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sin-

toma referente ao aluno, familiares e pessoas de 

convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas 

remotas. 

 

    Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 20/09 

 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM:  Apresentação da letra S. História do círculo que queria ser um cascão de sorvete. 

https://www.youtube.com/watch?v=KP1_lSSX0Ik 

Folha de atividade: Construa um cascão de sorvete utilizando círculos (disponível no APP para 

impressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM:  Letra S - traçado da letra cursiva 

https://www.youtube.com/watch?v=ChUTr0opbOc 

Folha de atividade: Ligue as figuras que começam com a letra S (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 Preservação do Meio Ambiente. Ficha 

24 

 

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

MATEMÁTICA: Número 22 e sua quantidade  

https://www.youtube.com/watch?v=wHoH9gLsEmQ 

Folha de atividade: Pinte os quadrados que têm o número 22 (disponível no APP para impressão).   

   

                                  

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Folha de atividade: Monte 3 sorvetes com 2 bolas usando os recortes 

da folha pinte e recorte (disponível no APP para impressão).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KP1_lSSX0Ik
https://www.youtube.com/watch?v=ChUTr0opbOc
https://www.youtube.com/watch?v=wHoH9gLsEmQ


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 21/09 

 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

MÚSICA: Projeto pedagógico: “O bonito desta vida, é ter história pra contar!” 

                Música: Toda comida boa – Palavra cantada - Filmagem da atividade 

 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)   

DATA COMEMORATIVA:  DIA DA ÁRVORE 

https://www.youtube.com/watch?v=0GJApUf4BFA 

Folha de atividade: Dia da Árvore – 21 de setembro. Recorte e monte (disponível no APP para impres-

são). 

 

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 17 

https://www.youtube.com/watch?v=cFHu9WnAo68&ab_channel=Ita%C3%BACultural 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Projeto "Fruits and Vegetables” (folhinha disponível no APP) 

 

 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem - Folha de atividade: Ligue e capriche no colorido (disponível no APP 

para impressão). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0GJApUf4BFA
https://www.youtube.com/watch?v=cFHu9WnAo68&ab_channel=Ita%C3%BACultural


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 22/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM:  Letra S 

Folha de atividade: Vamos fazer a letra S da Sueli e do sino (disponível no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO: “O bonito desta vida, é ter história pra contar!" A cesta de dona Maricota.  

Brincadeira com a banquinha de frutas. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, nossas atividades serão sobre a chegada da Primavera e fina-

lizaremos o nosso projeto pedagógico “O bonito desta vida é ter história para contar – A cesta da dona 

Maricota”.😉😊 

 HISTÓRIA DA PRIMAVERA 

 PRIMAVERA: JOGO DAS QUANTIDADES 

 JOGO DA MEMÓRIA: PRIMAVERA 

 CONTANDO HORTALIÇAS DA FAZENDA  

 MONTANDO E COLORINDO UM PRATO SAUDÁVEL 

 Durante a aula, cada aluno receberá uma atividade impressa com uma “cesta” igual da dona Maricota 

e uma lista de compras, para escolher alguns alimentos saudáveis que continuará a comer e/ou inclu-

irá nas suas opções! 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

DATA COMEMORATIVA:  INÍCIO DA PRIMAVERA 

A Primavera e a Festa das Flores  

https://www.youtube.com/watch?v=aAtGx5Ya-vg&ab_channel=RosemereProfessora 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Folha de atividade: Faça o numeral 22 e depois desenhe quadrados 

nessa quantidade (disponível no APP para impressão).     

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nXXgGhSbB5o
https://www.coquinhos.com/contagem-de-flores/play/
https://www.coquinhos.com/memoria-de-primavera/play/
https://www.coquinhos.com/contar-hortalicas-na-fazenda/play/
https://www.coquinhos.com/alimentacao-saudavel/play/
https://www.youtube.com/watch?v=aAtGx5Ya-vg&ab_channel=RosemereProfessora


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA - 23/09  
 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: A Magrela. Fichas 12, 13 ,14 e 15 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200831_KatiaOliveira_ImagensSonsPala-

vras_II_Infantil3_AD    Fichas 12 e 13 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200831_KatiaOliveira_ImagensSonsPala-

vras_III_Infantil3_AD    Fichas 14 e 15  
 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – O Circo. Fichas 13 ,14 e 15 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_KatiaOliveira_InvestigacaoDesco-

berta_IV_Infantil3_AD     Fichas 13 e 14 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_KatiaOliveira_InvestigacaoDesco-

berta_V_Infantil3_AD      Ficha 15 
  

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

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

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCANDO DE BOLINHA DE GUDE – Nessa aula vamos resgatar uma 

brincadeira popular com bolinha de gude, os alunos vão conhecer a história da bolinha de gude, sua 

origem e aprender alguns jogos com as bolinhas. 
 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)    

LINGUAGEM: Parlenda salada saladinha 

https://www.youtube.com/watch?v=tHA-vLc57E8 

Folha de atividade: Pinte as letras S. Agora faça dentro dos quadrados (disponível no APP para impressão). 

LIÇÃO DE CASA: Matemática (Investigação e descoberta) – Sequência didática: O Circo.  Lição 

de Casa 2 (ficha avulsa). Carol ficou entusiasmada para ir ao circo e pediu a seu pai que a levasse. 

Com eles, foram também: sua mãe, sua irmã e mais duas primas. Quantos ingressos o pai de Carol 

teve que comprar para levá-las ao circo? (enviado para casa). 

   

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200831_KatiaOliveira_ImagensSonsPalavras_II_Infantil3_AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200831_KatiaOliveira_ImagensSonsPalavras_II_Infantil3_AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200831_KatiaOliveira_ImagensSonsPalavras_III_Infantil3_AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200831_KatiaOliveira_ImagensSonsPalavras_III_Infantil3_AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_KatiaOliveira_InvestigacaoDescoberta_IV_Infantil3_AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_KatiaOliveira_InvestigacaoDescoberta_IV_Infantil3_AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_KatiaOliveira_InvestigacaoDescoberta_V_Infantil3_AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_KatiaOliveira_InvestigacaoDescoberta_V_Infantil3_AD
https://www.youtube.com/watch?v=tHA-vLc57E8


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 24/09 

 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM:  Movimento da letra S  

Folha de atividade: Cubra os pontilhados e pinte bem bonito. Escreva ao lado de cada um o nome do 

sabor (disponível no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h) 

LINGUAGEM:  Letra S 

Degustação de sorvete. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 
3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HORA DA HISTÓRIA: O Sol e a Nuvem - Varal de Histórias 

https://www.youtube.com/watch?v=VrwSjonIzQ0 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE:  

 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VrwSjonIzQ0

