
 

 

Inf.: 0795/20  
 
 

Bragança Paulista, 02 de dezembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3B – Educação Infantil 
Planejamento Semanal de 02, 03 e 04/12 

 
 

#fiqueemcasa 

 

O ano letivo está chegando ao fim e neste momento, toda nossa equipe pedagógica e admi-

nistrativa gostaria de agradecer por todo o apoio e reconhecimento de nosso trabalho e esforço em 

virtude dos procedimentos adotados pelo Colégio Objetivo em tempos de pandemia! 

A importância das atividades e a permanência da rotina de estudos para evitarmos perdas 

acadêmicas foi fundamental para o crescimento pedagógico durante a suspensão das aulas e para 

manter estreitos os laços entre professores e alunos neste período de afastamento presencial. 

Vocês são muito importantes para nós e gostaríamos de parabenizá-los pela dedicação em 

auxiliar seu filho em sua aprendizagem! Vocês, sem dúvida fizeram a diferença na vida deles e 

contribuíram para o prosseguimento de estudos! 

  

MUITO OBRIGADO! 

Colégio Objetivo Bragança 

 

 

 



 

 

 
 
Planejamento Semanal de 02 a 04/12 
 
 

QUARTA-FEIRA – 02/12 

 Acessar o link:  https://youtu.be/FgKHERdhsKc com as orientações da professora Marianna.  

 Vamos fazer números de massinha?  Clique aqui. Boa diversão!!! 

 Brincar no zoológico. Clique aqui 

 História de hoje. Quer brincar de pique-esconde? Clique aqui  

 Experiências com água. Clique aqui   

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=tY6B-orOhDY para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação:  

Merry Christmas! 

- Introdução  

- Música: 10 little indians 

- Explicação da atividade (folhinha) 

- Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=oAwZDwVPR40&feature=youtu.be  

OBS: Para quem for participar da ADD não é necessário assistir as orientações do vídeo acima. 

Merry Christmas and Happy New Year! 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 03/12 

Acessar o link:  https://youtu.be/daYNDsLGSw0 com as orientações da professora Marianna.  

Vamos mexer o corpo. Clique aqui 

Vamos brincar de fazer animais de massinha?  Clique aqui. Boa diversão!!! 

Brincadeira de ritmo. Clique aqui 

Vamos brincar de morto-vivo maluco?  Clique aqui 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=WTs6sNN2iUo com as orientações da professora Vivian. 

Objetivo: Recreação e diversão para as férias. 

Atividade: Sugestões de Atividades para piscina (podendo adaptá-las para fora da água).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FgKHERdhsKc
https://www.youtube.com/watch?v=ugTZCnTieVI&feature=youtu.be
https://youtu.be/9nvVbyi6VVM
https://youtu.be/ACNwulrWaBE
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Z8Orj3Fjw
https://www.youtube.com/watch?v=tY6B-orOhDY
https://www.youtube.com/watch?v=oAwZDwVPR40&feature=youtu.be
https://youtu.be/daYNDsLGSw0
https://youtu.be/PHAhmViCT1A
https://www.youtube.com/watch?v=5hHiwTFxYNw&feature=youtu.be
https://youtu.be/km9OzxeNt6A
https://youtu.be/Ul9DdD7bYFc
https://www.youtube.com/watch?v=WTs6sNN2iUo


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 04/12 

Acessar o link:   https://youtu.be/mGtsfjbNSDo com as orientações da professora Marianna.  

Brincadeira de par ou ímpar. Clique aqui   

Jogo da memória. Clique aqui  

Vamos encerrar as nossas aulas bem descontraídas.  Pegue a sua pipoca e vamos assistir um filme bem legal. Pets Unidos na Net-

flix.  

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

Programação: Nessa semana, vamos criar uma arte de natal com rolinho de papel higiênico, um lindo boneco de neve para enfeitar a 
sua casa. Preparado (a)? 
Materiais que iremos utilizar na aula: Rolinho de papel higiênico, alguns galinhos de árvore, cola, tesoura, recortes coloridos de revis-
tas ou jornais, papel sulfite ou qual tiver (cor: branco), lápis ou marcador preto. 
INFORMÁTICA: ESPECIAL DE NATAL E FÉRIAS - Seguem alguns joguinhos e desenhos de Natal para você se divertir nas férias!  
Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades super legais sobre o Natal!! Vamos lá! 

 QUEBRA-CABEÇAS DE NATAL 

 CONTANDO OS PRESENTES  

 SIGA O CAMINHO DOS PRESENTES 

 DECORE A ÁRVORE DE NATAL 

 PINTANDO O NATAL 

 JOGO DA MEMÓRIA DO NATAL 

 HISTÓRIA: ERA UMA VEZ O PRIMEIRO PINHEIRO DE NATAL 

 HISTÓRIA: GALINHA PINTADINHA EM “O SEGREDO DO  NATAL” 
 

Desenhos sobre o Natal: 

 TURMA DA MÔNICA: AS DOZE BADALADAS DOS SINOS DE NATAL 

 TURMA DA MÔNICA: LINDA NOITE DE NATAL 

 TURMA DA MÔNICA: UM FELIZ NATAL PARA TODOS 

 

  
Queridos alunos e famílias: 

 
PARA ASSISTIR À MENSAGEM ESPECIAL DA  
PROFª. GABI A TODOS VOCÊS, CLIQUE AQUI. 

 
Um grande abraço a todos com muitas saudades e boas férias!  

 
Professora Gabriela Leme – Informática ♥ 

 

 

 

 

 

 

 

                   Boas Férias!!! Feliz Natal com muita saúde, paz e amor e um Ano Novo cheio de prosperidade!!!   
 

 

https://youtu.be/mGtsfjbNSDo
https://youtu.be/UCWMlyE5D5k
https://youtu.be/UWoNXEl7kA0
https://www.youtube.com/watch?v=ujzjmlkdqug
https://www.digipuzzle.net/christmas/cartoons/puzzles/jigsaw.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.digipuzzle.net/christmas/cartoons/puzzles/countit.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/pathpuzzle/christmas.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/decorate/christmastree/christmastree.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/draw/christmas.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.digipuzzle.net/christmas/cartoons/puzzles/memory.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DM-gqDm0wes
https://www.youtube.com/watch?v=soTSNrc8TX8
https://www.youtube.com/watch?v=rzDQZcwfNiw
https://www.youtube.com/watch?v=0O2aVH5Z0Ps
https://www.youtube.com/watch?v=RdmsiOTjj9E
https://youtu.be/ZZHCW1BHHDM

