
 

 

 
 
 

 

 

Bragança Paulista, 19 de março de 2021. 
 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 3A 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: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei  (Senha: 40346666) 

para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acom-

panhadas pela programação semanal abaixo. 

 

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

ares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presen-

cial.  

 

Atenciosamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 22/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/MlpJ1dJAV8Y    

                   Apostila de Música – Ficha 4: O sol e a lua 

                   Músicas: Sol e Lua – Desenho Mágico 

                                   Canto de um povo de um lugar – Caetano Veloso 

                   Atividade da Ficha 4: Crie uma composição para homenagear o sol e a lua ou se preferir faça um               

                   desenho do dia ou da noite.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM – Multimídia:  Assistir o filme:  O Urso Comilão. Trabalhando a letra U de urso. 

https://www.youtube.com/watch?v=nUbbt37fbQ8&t=20s 

No caderno copie a palavra urso e faça o desenho. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LINGUAGEM:  Folha de atividade: Vamos treinar a vogal u / U (maiúscula e minúscula na letra cursiva). Dis-

ponível no APP. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Contagem -  História: A Fila dos Números 

https://www.youtube.com/watch?v=44hnDuUNb98 

No caderno faça os números do 1 até o 5 e desenhe a quantidade.  

 

DATA COMEMORATIVA: DIA INTERNACIONAL DA ÀGUA 

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A 

Palavra cantada - De Gotinha em Gotinha. 

Cristina Mel - A Água   https://www.youtube.com/watch?v=NF7su-MllQA 

Use a gota de chuva para desenhar como você pode economizar água.  (Molde da gota disponível no APP). 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MlpJ1dJAV8Y
https://www.youtube.com/watch?v=nUbbt37fbQ8&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=44hnDuUNb98
https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A
https://www.youtube.com/watch?v=NF7su-MllQA


 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 23/03 

 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  
 
INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje, vamos desenvolver várias atividades sobre o Dia Mundial da Água (cele-
brado em 22 de março), assistiremos a um clipe sobre o nosso Projeto Pedagógico “Eu tenho nome e você 
também – nome próprio” e teremos desafios com as letras do alfabeto!!!  

 Contação de história: A GOTINHA PLIM PLIM (Dia Mundial da Água) 

 Música: ECONOMIZAR ÁGUA (Turma da Mônica) 

 CLIPE MUSICAL: COMO É SEU NOME? 

 LIGUE LEGAL: ALFABETO (ligue os desenhos às suas iniciais) 

 APRENDENDO O ALFABETO (organizar as letrinhas em ordem alfa-
bética) 

 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de 
fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  
NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE IN-
FORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 
 
 
2ª aula: (13:45h - 14:30h)  
 
LINGUAGEM: (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática – A Raposa e a Cegonha. Ficha 9 – dese-
nhar. 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE:  AUTORRETRATO - ARTES VISUAIS 

https://www.youtube.com/watch?v=awFp6C1GCro 

No espelho faça seu autorretrato (disponível no APP). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h 

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo do número 5.  

https://www.youtube.com/watch?v=48gGBb7k0OM&ab_channel=Alfabrinca 

Folha de atividade: Quantas flores estão no chão? (Disponível no APP). 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem -Pesquise curiosidades sobre os Ursos, e no caderno faça um desenho da 

curiosidade que você mais gostou de saber. Depois faça 5 vezes a letra inicial da palavra urso (minúscula 

cursiva).  

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwzDA8oPNeo
https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY
https://www.youtube.com/watch?v=YZ1iKfFgFN0
http://m.hvirtua.com/ligue-legal-alfabeto
https://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/aprendendo-o-alfabeto/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=awFp6C1GCro
https://www.youtube.com/watch?v=48gGBb7k0OM&ab_channel=Alfabrinca


 

 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA – 24/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo -  O Pequeno Urso - A Sopa de Aniversário 

https://www.youtube.com/watch?v=kewsD4oiPPo&ab_channel=SuperTempos 

Folha de atividade: Circule todas as vogais u e faça um belo colorido. (Disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo -  QUEM COMEU NESSA MESINHA? - YouTube 

No caderno faça igual ao vídeo (desenhar o urso e fazer os 4 tipos da letra U). 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Alfabeto Corporal -  Projeto pedagógico – Eu tenho nome e você também: Nome pró-

prio. Nessa aula vamos formar as letras A, E, I, O, U. Utilizando o corpo. O objetivo da brincadeira é aprender 

as letras através do movimento. 

https://youtu.be/8yespYMe4Qk 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

 

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo. 

MÚSICA DOS NÚMEROS MAIS DIVERTIDA DO MUNDO - CANÇÃO INFANTIL - YouTube 

Folha de atividade – Ligue o numeral ao conjunto correspondente. (Disponível no APP). 

 

LIÇÃO DE CASA:  Linguagem.  Use a caixa tátil (pode ser feita com qualquer caixa que tenha em casa. 

Coloque areia, farinha ou arroz).  Treine as letras do seu nome e depois escreva no caderno seu nome em 

letra cursiva e palito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kewsD4oiPPo&ab_channel=SuperTempos
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P4CUNf8FNSg
https://youtu.be/8yespYMe4Qk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MipLKD8zXL0


 

 

 

 

 

 QUINTA-FEIRA – 25/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo -  Conhecendo a vogal U 

https://www.youtube.com/watch?v=IlA7dSsEr8k&ab_channel=Zooimole 

Folha de atividade – Encontre e faça um X no quadradinho ao lado da figura cujo nome termina com U.Depois 

pinte essas figuras. (Disponível no APP). 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Medidores e medidas. Fichas: 9, 10 e 11  

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) 

 

NATUREZA E CULTURA: Que som é esse? (Sons de fenômenos da natureza) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma_KkkbOm7k 

No caderno desenhe a paisagem do som que você acertou. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

  

LINGUAGEM: Interpretação de história. Uma noite barulhenta - Varal de História 

https://www.youtube.com/watch?v=VJAbTG1hLz8 

Desenhe no caderno o personagem que estava com medo. 

 

 

LIÇÃO DE CASA:  : Matemática. Recorte de (revista, jornal, folheto...o que tiver em casa) 5 figuras que mais 

gosta e cole no caderno. Faça esse numeral ao lado delas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IlA7dSsEr8k&ab_channel=Zooimole
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDMM107042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=Ma_KkkbOm7k
https://www.youtube.com/watch?v=VJAbTG1hLz8


 

 

 
 
  

 

SEXTA-FEIRA – 26/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

 

DATA COMEMORATIVA:  Semana do Outono  - O Diário de Mika – O Outono  

https://www.youtube.com/watch?v=_0AHXDC81Hw 

Que tal fazer uma salada de frutas? Que delícia!!! 

No caderno desenhe a sua fruta preferida. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

 

INGLÊS:  Hello & Goodbye Song - Greetings Songs for Preschoolers –  

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

Sequência didática – New friends at school (Novos amigos na escola). Ficha 4 - desenhar 

 
  

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 
3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

  

Curiosidades sobre os ursos: Planeta Animal – Ursos. Trabalhando a vogal U. 

https://www.youtube.com/watch?v=uc5DPPRpQeU 

Folha de atividade: Vamos fazer a letra U de Urso (disponível no APP). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

 

PARQUE:  ZUMBALALUMBA - Brincadeira musical para esquema corporal - educação infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=2XFdTZTL72E 

 

Vamos brincar de fazer caretas? 

https://www.facebook.com/amigosdaemeijoaotheodoro/videos/282798599635419 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_0AHXDC81Hw
https://www.youtube.com/watch?v=QnFMLpaRSZQ
https://www.youtube.com/watch?v=uc5DPPRpQeU
https://www.youtube.com/watch?v=2XFdTZTL72E
https://www.facebook.com/amigosdaemeijoaotheodoro/videos/282798599635419

