
 

 

Inf.: 0442/20  
 
 

Bragança Paulista, 12 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3A – Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 12/08 a 18/8 

 
 

 #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
file:///C:/Users/Mecanografia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Agosto/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 
Planejamento Semanal de 12/08 a 18/08 
 

QUARTA-FEIRA – 12/08 

Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=ExWCpm5cZB8&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.                                                                                                                                                                                                                                                               

Vamos relembrar a letra J clique aqui.  Agora faça a letra J (maiúscula e minúscula na letra palito) no seu caderninho e desenhe o que 

começa com a letra j que aparece no vídeo.  

Numeral 18 – Faça esse numeral 5 vezes no seu caderninho e desenhe 18 flores. 

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem). Sequência didática: Janelas Encantadas. Ficha 2 (história) ficha 3 (responda as 

duas perguntas) explicação no vídeo.  

      

 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=tTbZJ45W3r0 para acessar as orientações da professo-

ra Patrícia Pereira.  
Programação:  

Family and Rhymes 

- Introdução  

- Música: Finger Family 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 3)  – realização da ativida-

de na ADD). 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 

 

QUINTA-FEIRA – 13/08 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=66y-Mgy-w40&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.                                                                                                                                                                                                                                                         

Assista ao vídeo: João e o pé de feijão. Clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos para casa e faça a letra J (maiúscula cursi-

va) do João e a (minúscula cursiva) de jornal. 

No seu caderninho faça o numeral 18 e cole essa quantidade de papel picado (escolha uma cor que enviamos para casa). 

Apostila de Natureza e Cultura – Sequência Didática: O Homem e a tecnologia. Copie a resposta na ficha 12 (explicação no vídeo). 

      

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link    https://www.youtube.com/watch?v=pbvPuPie5No com as orientações da professora Vivian. 

 

Objetivos: Desenvolvimento das habilidades e capacidades motoras e físicas; Ginástica Geral; Competição, Tática. 

 

Material: Dado 

 

Atividade: Tabuleiro motor.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ExWCpm5cZB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=60gCosMAxug
https://www.youtube.com/watch?v=tTbZJ45W3r0
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
https://www.youtube.com/watch?v=66y-Mgy-w40&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ECwNnndODpg
https://www.youtube.com/watch?v=pbvPuPie5No


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 14/08 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=mzDO753iy0I&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.                                                                                                                                                     

Vamos aprender a letra Q. Assista ao vídeo: clique aqui. No seu caderninho faça a letra Q (maiúscula e minúscula na letra palito) e 

copie duas palavras que aparecem no vídeo. 

Culinária: Como fazer queijo fresco caseiro. Clique aqui. Que delícia!!  

Apostila de Investigação e descoberta (matemática) Sequência didática: Os primeiros habitantes da terra. Recorte as cartinhas do 

jogo UGA-UGA que enviamos para casa, é um jogo de memória com números e quantidades. Após brincar com esse jogo fazendo 

pares, faça a ficha 3. 

      
 

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

Programação: Nessa semana, iremos ver na ficha 13 as ilustrações que Monteiro Lobato fez em suas obras. Em seguida em uma 

folha de sulfite (ou qual tiver em casa), iremos fazer uma Emília e no vestido dela iremos usar retalhos de papel nas cores vermelho e 

amarelo, assim fazendo a nossa ilustração, como se fosse uma capa de livro.  

Preparado (a)? Muita criatividade e capricho! 

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

Materiais para a aula: Apostila de Arte (ficha 13), folha sulfite (ou qual tiver em casa), retalhos de papel nas cores vermelho e ama-

relo, canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor, tesoura e cola. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 

 

SEGUNDA-FEIRA – 17/08 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=DH4fAAdayHI&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Estamos aprendendo a letra Q. Assista ao vídeo:  clique aqui.  Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Faça a letra Q (mai-
úscula e minúscula na letra cursiva). 
Você conhece um animal que começa com a letra Q?  Curiosidades sobre o QUATI clique aqui. Agora desenhe-o numa folha e copie o 
nome dele.  

Vamos aprender o numeral 19? Pegue a folhinha que enviamos para casa. Quantas borboletas? 
Assista ao vídeo: O reino das borboletas brancas. Clique aqui.  Vamos fazer uma borboleta colorida? Escolha uma cor de papel que 
enviamos para casa. Mãos à obra!!! 

           

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/seY9h8Hj3Vo com as orientações da professora Cris. 

Ficha 9 - O homem e a tecnologia 

O ritmo do rock 

Músicas: O sapo não lava o pé e Splish Splash (Bob Darin) 

Atividade da Ficha 9: Observe os registros abaixo e responda: qual deles mais se aproxima do ritmo do rock? Cubra os traços com a 

sua cor favorita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mzDO753iy0I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GCjz-AotEFw
https://www.youtube.com/watch?v=QR3VItCpXOQ
https://www.youtube.com/watch?v=aOGNyCmybco
https://www.youtube.com/watch?v=DH4fAAdayHI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hZA-wh3Wfr8
https://www.youtube.com/watch?v=QBHtAeWsTO0
https://www.youtube.com/watch?v=dTftups8qPs
https://youtu.be/seY9h8Hj3Vo


 

 

 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 18/08 
 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=Q0taFKiXn8s&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha. 

Estamos aprendendo a letra Q. Que tal transformar essa letra em um gato? Clique aqui.  Faça no seu caderninho e depois copie a 

palavra gato. 

Escolha uma cor de massa de modelar que enviamos para casa. Modele a letra Q e cole numa folha de sulfite.  

Vamos fazer a sequência do número 1 até o 19 no seu caderninho. Clique aqui. Escolha um número, circule-o e desenhe essa quan-

tidade em bolinhas coloridas.  

Vamos brincar de quebra-cabeça? Baixe em um celular ou tablet  clique aqui.  Boa diversão!!!                                     

 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/XZbebUh-b9E com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos fazer atividades sobre o Folclore!!! Vamos lá!!!  

 JOGO DA MEMÓRIA DO FOLCLORE SMARTKIDS 

 COLORIR - FOLCLORE 

 MONTE SEU CENÁRIO - FOLCLORE 

     � 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=Q0taFKiXn8s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q0taFKiXn8s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AZrKbl3YClU
https://www.youtube.com/watch?v=9BLs-E-uQNY&feature=youtu.be
https://www.androidlista.com.br/item/android-apps/801635/jigsaw-puzzles-for-kids/
https://youtu.be/XZbebUh-b9E
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-folclore
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11217
http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=5120447&jogo=jogar+Folclore+Brasileiro+online
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

