
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2 da Educação infantil 
Planejamento Semanal de 05 a 09/04 

 

 
 
Lembramos que o período de 29/03 a 01/04 foi decretado feriado, as-
sim, retomaremos nossas aulas no dia 05/04. 

 
 

 

  #fiqueemcasa 
 
  

Seguimos com nossas aulas, aguardando e respeitando as determinações do governo, que podem 

mudar em questão de dias. 

Vamos sempre respeitar as determinações, cumprir os protocolos para ficarmos todos bem. 

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 acompanha-

das pela programação semanal abaixo. 

 

- 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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA  - 05/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Projeto Pedagógico “Eu e minhas mãos”.   

Obs.: Em casa, determinar certos desenhos para a criança construir com a massinha. 

Exemplo: Casa, foguete, boneco, entre outros. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: 

Folha de Atividade: Vamos completar a sequência e ajudar o coelhinho a chegar até os ovos? 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

NATUREZA E CULTURA:  

Folha de atividade: Circule de azul os transportes aquáticos, de amarelo os transportes aéreos e de verme-

lho os transportes terrestres, depois pinte bem bonito! 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Trabalhando as cores 

Obs.: Na aula haverá uma dinâmica com bexigas e dentro delas cores escritas em inglês, o aluno deverá 

escolher uma bexiga para ser estourada, e então encontrar um objeto na casa daquela cor. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA - 06/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

COORDENAÇÃO MOTORA: Folha de Atividade: Vamos colorir o castelo com cotonete e tinta guache. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Folha de Atividade: Pinte o número correspondente. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/kz11s3tYoBQ  

Projeto Pedagógico – Coordenação motora 

Música: Dança do Monstrolino 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

COORDENAÇÂO MOTORA: Folha de atividade: Vamos cobrir os pontilhados e formar os desenhos. 

 

 

 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/kz11s3tYoBQ


 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA  - 07/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Apostila – Sequência Didática “Era uma vez” – Ficha 13 

Obs.: Em casa, recortar de revistas objetos que se pareçam com as formas geométricas que podem ser en-

contradas em um castelo, em seguida desenhar as formas correspondentes. 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos várias atividades super legais sobre a Páscoa!!! E no final, 

tem um conto de Páscoa da Turma da Mônica para você assistir junto com a sua família!!! 

 

 História: O COELHINHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA (Ruth Rocha)  

 JOGO DE ENCAIXE - PÁSCOA 

 JOGO DA MEMÓRIA - PÁSCOA 

 CONEXÃO - PÁSCOA 

 ENCONTRAR OBJETOS DA PÁSCOA 

 UM CONTO DE PÁSCOA (TURMA DA MÔNICA) – “Sessão pipoca” – para assistir com a sua fa-

mília 

__________________________________________________ 

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 INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

COORDENAÇÃO MOTORA: Folha de Atividade: Vamos colorir o desenho e depois recortar nas linhas! 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Folha de Atividade: Vamos colorir os números da lagarta. 

Obs: Em casa, ir falando a cor para a criança pintar determinado número. 

Por exemplo: Número 4 pintar de azul, número 6 pintar de laranja. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5KVv0SfVqX4
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/easter/puzzles/linkpieces.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.digipuzzle.net/kids/easter/puzzles/memory.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/pathpuzzle/easter.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.cokitos.pt/encontrar-objetos-da-pascoa/play/
https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 

QUINTA-FEIRA - 08/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

EDUCAÇÃO FÍSICA: Dançando com os amigos - A dança no ambiente escolar, precisa ser trabalhada de 

uma maneira lúdica, permitindo que o aluno descubra mais sobre seu próprio corpo e sobre o ambiente com o 

qual interage. É por meio do ato de dançar descontraidamente que a criança consegue perceber o espaço ao 

seu redor, os colegas que dançam com ela, o ritmo e a melodia da música que toca, o peso de seu próprio 

corpo, entre outros. Benefícios da dança para as crianças: * Descoberta do próprio corpo e das possibilidades 

de movimento; * Estímulo da criatividade e formas variadas de expressar sentimentos; * Ganho de autonomia 

e inteligência corporal; * Aumento da sensibilidade às experiências vivenciadas; * Obtenção de novas formas 

de olhar o mundo; * Desenvolvimento de coordenação motora, resistência, força, flexibilidade, etc.; * Amplia-

ção da autoestima; * Criação de elos afetivos e sociais; https://youtu.be/9V6lx7r1AA8 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

COORDENAÇÃO MOTORA: Folha de atividade: Cubra os pontilhados com giz de cera. 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

 Aula livre:  
 
Obs: Em casa a criança pode jogar um jogo, montar um quebra-cabeça, ouvir uma história, entre outras coi-
sas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Lingue o numeral ao número de ovos da galinha 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

https://youtu.be/9V6lx7r1AA8


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA  - 09/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Projeto Pedagógico “Coordenação Motora – Eu e minhas mãos”:  

Obs.: Em casa, dar um prato com farinha de trigo para a criança e pedir para que ela faça os números com o 

dedinho, em seguida dar um cotonete, lápis ou palito para que ela realize o mesmo movimento com o objeto. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Sequência Didática “Era uma Vez” – Ficha 14 

Obs.: Em casa, construir um castelo com sucata e depois representar a folha da apostila. 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

COORDENAÇÃO MOTORA: Folha de atividade: Vamos colorir o navio e colar bolinhas de papel crepom no 

mar! 

 
 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Vamos pintar as formas geométricas de acordo com a legenda. 

 

 


