
 

 

 

 
Bragança Paulista, 28 de Maio de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 3B da Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 31/05 a 04/06 

 
 

  #fiqueemcasa 
 
  

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei                                                                                                  

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão ser 

acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

 - 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
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 31/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM – A história da letra k https://www.youtube.com/watch?v=MvG3K09EDZs&t=64s 

Folha de atividade: Letra K da Kelly (maiúscula cursiva). Enviado para casa. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre.  

Masha e o Urso - Amigos para sempre (Episódio 61) https://www.youtube.com/watch?v=V-V-rCHZj-8&t=21s 

Após conversarmos sobre o assunto, escreva mais 4 palavras sobre amizade. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

NATUREZA E CULTURA: Sequência didática – O Homem e a Tecnologia. Fichas 7 e 8. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Aprendendo os números - Assista ao vídeo: Trabalhando números de 1 a 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=VBA-J-HsnfU 

No caderno, faça o numeral 15 e desenhe na quantidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MvG3K09EDZs&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=V-V-rCHZj-8&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=VBA-J-HsnfU


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 01/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 12: O homem e a tecnologia 

Bossa nova em rock – Garota de Ipanema 

Rock em bossa nova – Splish Splash 

Diferentes intensidades sonoras entre o rock e a bossa nova 

Atividade da Ficha 12: Registre as mudanças que você fez para transformar bossa nova em rock e vice-versa. 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)   

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: Fadas e Bruxas – Fichas 25, 26 e 27 

EAD Colégio Objetivo – Professora Cássia https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FBI230420AD 

 
  

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

ARTE:  Sequência didática: O Homem e a tecnologia – Ficha 7 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 11 (Sport is cool!) + Letra K (folhinha disponível no APP) 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Folha de atividade: Cole as letras corretamente (enviado para casa). 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FBI230420AD


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 02/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Alfabeto divertido, Letra K https://www.youtube.com/watch?v=37LpDK6D-aI  

Desenhe no caderno um animal que começa com a letra K. Escreva o nome dele. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo - A Fila dos Números https://www.youtube.com/watch?v=44hnDuUNb98 

Folha de atividade: Conte a quantidade e faça o numeral correspondente (enviado para casa). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, conheceremos uma história e um joguinho sobre o 
Meio Ambiente (Dia 05 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente) e continuaremos com as atividades envol-
vendo o nosso projeto pedagógico “A amizade é mágica – Amigos para sempre”, além de outras atividades 
que ajudarão na nossa concentração e alfabetização! 

 

 HISTÓRIA: OS BICHINHOS DO JARDIM (amizade e respeito)  

 VÍDEO: VAMOS CUIDAR DO MEIO AMBIENTE 

 JOGO DA MEMÓRIA: MEIO AMBIENTE 

 IDENTIFICANDO PALAVRAS COM A LETRA “J” 

 QUEBRA-CABEÇAS INFANTIL 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-
CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo: Ensinando a contar - número 15  

https://www.youtube.com/watch?v=5mtAdckWmt0 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Folha de atividade: Vamos somar? (enviado para casa). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=37LpDK6D-aI
https://www.youtube.com/watch?v=44hnDuUNb98
https://www.youtube.com/watch?v=sJy0z33K3jM
https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8
https://wordwall.net/pt/resource/16400193/jogo-da-mem%C3%B3ria-meio-ambiente
https://wordwall.net/pt/resource/16417678/identificando-palavras-com-letra-j
https://www.cokitos.pt/quebra-cabecas-infantil/play/
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=5mtAdckWmt0


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 03/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: Letra K - Alfabeto para Crianças https://www.youtube.com/watch?v=1t0Hqkj35c0  

Modele os quatro tipos da letra k com massa de modelar. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Jogos de montar. Ficha 33  

EAD Colégio Objetivo – Professora Mônica 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=2014251a-7bea-4ff4-8da6-

cb016a7b6d4e&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescobe 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

                                      ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCANDO COM O OUTRO – VALORIZANDO A AMIZADE ATRAVÉS DAS BRIN-

CADEIRAS  

1º Atividade: Alongamento e aquecimento (Música: Arran Sam sam). 

2º Atividade: Corrida com o joelho, corpo e cone. 

Materiais utilizados: Bolas, cones. 

3º Atividade: Roda de conversa com os alunos sobre a aula. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: Assista ao vídeo – Ensinando a letra k https://www.youtube.com/watch?v=Iepm5mAirFc 

Folha de atividade: Vamos aprender a letra k de kung fu (minúscula cursiva). Enviado para casa. 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Folha de atividade: Faça a primeira letra de cada figura (enviado para casa). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1t0Hqkj35c0
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=2014251a-7bea-4ff4-8da6-cb016a7b6d4e&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescobe
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=2014251a-7bea-4ff4-8da6-cb016a7b6d4e&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescobe
https://www.youtube.com/watch?v=Iepm5mAirFc


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 04/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Contagem – O Homem que Calculava - Varal de Histórias 

https://www.youtube.com/watch?v=SeRFfS5J52Y 

No caderno, faça a sequência numérica do 1 até o 15. 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: Família Silábica da Letra K https://www.youtube.com/watch?v=jgvrxBkphdc                                                                                                  

No caderno, faça a família da letra k e copie uma palavra para cada sílaba. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

DATA COMEMORATIVA:  Dia do Meio Ambiente 05/06. Nina Imagina - Natureza 

https://www.youtube.com/watch?v=G7ZxKmVbCrg 

Folha de atividade:  Bracelete da Reciclagem. Disponível no APP para impressão. 

 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PARQUE: Atividade de movimento  

Palavra Cantada | Em Cima Embaixo https://www.youtube.com/watch?v=BYnoiv9RXgU 

 

 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SeRFfS5J52Y
https://www.youtube.com/watch?v=jgvrxBkphdc
https://www.youtube.com/watch?v=G7ZxKmVbCrg
https://www.youtube.com/watch?v=BYnoiv9RXgU

