
 

 

 

 
Bragança Paulista, 21 de Maio de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do Infantil 3B da Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 24 a 28/05 

 
 

  #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 – 24/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM – Multimídia: Apresentação da letra J. João sem medo - Varal de Histórias 

https://www.youtube.com/watch?v=SYPY4iXCl2Y 

Converse com a sua professora sobre nomes de pessoas que começam com a letra J: João, José, Janaina, Jés-

sica... 

Folha de Atividade - Treine: J (maiúsculo na letra cursiva) de João e j (minúsculo na letra cursiva) de jornal 

(enviado para casa). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jpsWZ6B5aY8 

Após conversar sobre amizade, escreva 3 palavras sobre amizade. 

 

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 6 e 7. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Aprendendo os números - Assista ao vídeo: Quintal da Cultura - Número 14 

Filosofando com Número – https://www.youtube.com/watch?v=OYpZLREfuag 

No caderno treine o numeral 14 e cole desenhos na quantidade. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SYPY4iXCl2Y
https://www.youtube.com/watch?v=jpsWZ6B5aY8
https://www.youtube.com/watch?v=OYpZLREfuag


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 25/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 11: O homem e a tecnologia 

Gênero musical: Bossa nova 

Música: Garota de Ipanema - Tom Jobin e Vinícius de Moraes 

Atividade da Ficha 11: Você ouviu e cantou as músicas “Splish Splash” e “Garota de Ipanema”.        

Qual delas mais agrada você? Faça um desenho para representá-la. 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)   

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: Fadas e Bruxas – Ficha 24. Para a realização 

desta ficha tem um anexo disponível para impressão no APP. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

ARTE:  Joca - O jacaré com dor de dente - História infantil sobre saúde bucal  

https://www.youtube.com/watch?v=GtzN6u5TgGA 

Oficina de Artes - Jacaré de Grampo - https://www.youtube.com/watch?v=AzmXqslYxSk 

Apos descobrir as curiosidades do  jacaré, faça o animal usando prendedor. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 9/10 (Sport is cool!) 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem - Revisão da letra B. Folha de atividade: B/b de baleia. Cubra os pontilhados e 

pinte bem bonito a baleia (enviado para casa). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GtzN6u5TgGA
https://www.youtube.com/watch?v=AzmXqslYxSk


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 26/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Animais que começam com a letra J. https://escolaeducacao.com.br/animal-com-j/ 

Escolha um animal e desenhe no caderno. Escreva o nome dele. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo - A zeropeia - Varal de Histórias 

https://www.youtube.com/watch?v=mzwdYkk9SW4 

Numa folha ou no caderno desenhe a zeropeia e faça 14 patinhas. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, estudaremos sobre o alfabeto e conheceremos mais 

uma historinha sobre amizade! Essas atividades fazem parte do nosso projeto pedagógico “A amizade é má-

gica – Amigos para sempre”! Repetiremos também uma atividade de Matemática, onde vamos exercitar a 

contagem das quantidades! 

 

 HISTÓRIA: DOROTEIA, A CENTOPEIA (sobre amizade, de Ana Maria Machado) 

 JOGO DO ALFABETO (embaralhe as cartas, tire uma cartinha e veja a letra sorteada: quem da nossa 

turma tem essa letra na inicial do nome?) - coletivo 

 JOGO DA MEMÓRIA DO ALFABETO 

 ENCONTRANDO AS LETRAS NO TECLADO 

 EU SEI CONTAR 

__________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA (com-

putador, notebook, celular, tablet) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo – Numerais na areia virtual - https://www.youtube.com/watch?v=H20wU_v_eXo 

Use a sua caixa tátil e o patinador. 

No caderno faça a sequência do número 1 até o 14. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Revisão do número 6.  Folha de atividade: Continue o numeral 6. Encontre 

o conjunto com 6 elementos e pinte-o (enviado para casa). 

 

 

 

 

 

 

https://escolaeducacao.com.br/animal-com-j/
https://www.youtube.com/watch?v=mzwdYkk9SW4
https://www.youtube.com/watch?v=sYIFgtb5v-w
https://wordwall.net/pt/resource/3408663/alfabeto-com-imagens
https://wordwall.net/pt/resource/15861396/jogo-da-mem%C3%B3ria-alfabeto
https://www.digipuzzle.net/minigames/easytyping/easytyping.htm?language=portuguese
http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=H20wU_v_eXo


 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 27/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: Aprender palavras com a letra J - Aprender sílabas e palavras letra J - YouTube 

Modele os quatro tipos da letra J com massa de modelar. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Entre patas e pés. Fichas 31 e 32  

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia Portal Tv Web (objetivo.br) 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

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

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCANDO COM O OUTRO – VALORIZANDO A AMIZADE ATRAVÉS DAS BRIN-

CADEIRAS  

1º Atividade: Alongamento e aquecimento (Música: Eu vou andar de trem). 

2º Atividade: Eu robô – Em duplas (respeitando o distanciamento), vamos nomear o jogador 1 e o jogador 2. 

O jogador 1 será o primeiro a ser o robô que será guiado pelo seu amigo jogador 2. O robô deve fechar os 

olhos e seguir os comandos feitos pelo seu amigo. Os comandos são: Tocar na barriga, andar para frente, 

tocar nas costas, andar para trás, tocar no ombro direito, andar para os lados, tocar no ombro esquerdo, tocar 

na cabeça, etc.  

3º Atividade: Roda de conversa com os alunos sobre a aula. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: Assista ao vídeo – O joelho que doía. 

O Joelho Juvenal, de Ziraldo.  O Baú da Camilinha  - Contação de Histórias 

https://www.youtube.com/watch?v=aAAqiFZBw5w 

Registre no caderno a palavra que você aprendeu que começa com a letra J e desenhe. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – (Investigação e descoberta) Sequência didática – Entre patas e pés Lição 

de casa 4 (ficha) – Agora é a sua vez! Continue a brincadeira e descubra a quantidade de pés e de patas 

proposta em cada um dos lembretes abaixo (enviado para casa). 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9Yih7yWt5ak
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/EPPIII2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=aAAqiFZBw5w


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 28/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Contagem – Livro Filhotes de Bolso - Tempo Para a História / pets fofos / animais de estima-

ção - https://www.youtube.com/watch?v=jjx4BnfcEMg 

No caderno desenhe a quantidade de cachorros que cabia no bolso. (14) 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: Apresentando a família silábica J - Letra Cursiva 

https://www.youtube.com/watch?v=sZFBY3lwp00&t=31s 

No caderno faça a família da letra j e copie uma palavra para cada sílaba. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

LINGUAGEM: Folha de atividade – Vamos ligar e pintar (enviado para casa). 

BIBLIOTECA: Hora da história: Um Amor de Confusão - Dulce Rangel 

https://www.youtube.com/watch?v=4RRGKSZu7Yw 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PARQUE: Atividade de movimento  

FORMIGAS NA BARRIGA | Canção de movimento com coreografia para a educação infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=WSmemLQH_5c 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=jjx4BnfcEMg
https://www.youtube.com/watch?v=sZFBY3lwp00&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=4RRGKSZu7Yw
https://www.youtube.com/watch?v=WSmemLQH_5c

