
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais/Responsáveis e alunos do Infantil 2 da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 01/03 a 05/03 

 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 01/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

NATUREZA E CULTURA: Apostila – Sequência Didática “Jeito de viver no campo” – Ficha 3 

Obs.: Em casa representar as ideias com um desenho, depois de assistir o vídeo. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EcLwT6uLlu8  

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: Folha de Atividade: Pinte o seu nome 

  
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Apostila – Sequência Didática – “Jeito de Viver no Campo” – Ficha 2 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HHHzvUBaMSU  

Obs.: Em casa, fazer com que a criança use a imaginação e registre com um desenho. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Apostila – Sequência Didática “ Family at Home” - Ficha 3 

Obs.: Em casa, perguntar qual lugar a criança gosta de ir com a família, fora de casa, e registrar com um de-

senho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EcLwT6uLlu8
https://www.youtube.com/watch?v=HHHzvUBaMSU


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 02/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

LINGUAGEM: – Apostila – Sequência Didática “A Bruxinha” – Ficha 7 

Obs.: Em casa instigar a criança sobre qual personagem ela acha que é, em seguida fazer uma dobradura 

com o papel camurça enviado, transformando em uma bruxinha. 

  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Folha de Atividade: Siga o traço do número 3 e cubra os pontilhados. 

Lição de Casa: Pinte o numeral 3 com capricho. 

  

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ATIVIDADE EXTRA: Em casa a criança pode jogar um jogo, ler um livro, fazer um desenho, montar um que-

bra-cabeça, fazer um recorte livre, entre outras coisas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 2: Jeito de viver no campo 

Propriedade do som: Altura – grave / agudo 

Música: Flor do Cafezal – Cascatinha e Inhana. (continuação da aula 1) 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=zgAOzmDyXZ0  

Ouça a música novamente. O que você sentiu ou pensou ao ouvir a música Flor do cafezal? Como você ima-

gina que seja esse lugar? A música fala sobre o quê? Dá vontade de fazer o que quando você a ouve, cantar, 

dançar? Essa música é lenta ou rápida? Alegre ou triste? Da dupla, quem tem a voz grave (grossa) e quem 

tem a voz aguda (fina)? Atividade da Ficha 2– Represente as vozes de Cascatinha e Inhana.  

 

 
  
            
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zgAOzmDyXZ0


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 03/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Apostila – Sequência Didática “Beto e Tita” – Ficha 6. 

Obs.: Em casa, questionar a criança e em seguida deixar que registre o número, se necessário pode ajudar. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

COORDENAÇÃO MOTORA: Folha de Atividade: Recorte na linha pontilhada. 

   

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ATIVIDADE EXTRA: Em casa, a criança pode jogar um jogo, ler um livro, fazer um desenho, montar um que-

bra-cabeça, fazer um recorte livre, entre outras coisas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje vamos fazer várias atividades para treinar o uso do mouse e seus bo-

tões, além de conhecermos mais sobre o alfabeto! 

 

 ALFABETO COM SOM 

 JOGO DA MEMÓRIA DO ALFABETO 

 MEMÓRIA ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educajogos.com.br/jogos-educativos/alfabetizacao/alfabeto-som/
http://m.hvirtua.com/memoria-alfabeto
https://www.cokitos.pt/memoria-animal/play/


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 04/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)   

LINGUAGEM: Apostila de Linguagem – Sequencia Didática “A Bruxinha” – Ficha 8 e 9  

Link – Objetivo EAD - https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/ISPB207042020AD  

Obs.: Em casa fazer com que a criança conte a história através das imagens e em seguida realizar a ficha 

nove (quadro nº1: fazer o rosto do gato com cara de susto, quadro nº2: desenhar uma varinha mágica e o 

gato grande). 

(Registrar na folha da apostila ) 

  

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Siga o traço do número 4 e cubra os pontilhados. 

Lição de casa: Pinte o numeral 4 com capricho. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ATIVIDADE EXTRA: Obs.: Em casa a criança pode jogar um jogo, ler um livro, fazer um desenho, montar um 

quebra-cabeça, fazer um recorte livre, entre outras coisas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Jogo das Setas - Jogo das Setas Trabalhando atenção, coordenação motora, laterali-

dade, equilíbrio, raciocínio, saltos e expressão corporal.  

Materiais utilizados: papel e lápis. https://youtu.be/R7rppjjf9qY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/ISPB207042020AD
https://youtu.be/R7rppjjf9qY


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 05/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Sequência Didática “Beto e Tita” – Ficha  7. 

Obs.: Em casa fazer a colagem das quantidades de bolinhas para meninos e meninas e escrever o número 

correspondente a cada quantidade. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PARQUE.  

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

Folha de atividade: Vamos pintar com o cotonete. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Leitura de uma história feita pela professora. 

 Obs.: Em casa pode escolher um livro de sua preferência, para que algum adulto realize a leitura. 

 

 


