
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 05 de março de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 1 da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 08/03 a 12/03 

 

  #fiqueemcasa 
 
 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-

verno do Estado de São Paulo com o revezamento necessário, mas, mais uma vez precisamos ficar 

remotos. 

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente 

novamente. 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Aos poucos vamos nos adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as 

necessidades dos nossos educandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

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

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, 

familiares e pessoas de convívio diário. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-em
http://www.objetivo.br/


 

 

 
 
 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 08/03 

LINGUAGEM: Folha extra – LETRA INICIAL DO NOME   https://youtu.be/frtoQTzuhFI 

MATEMÁTICA: Calendário  https://youtu.be/wdzc-I7vxAo 

 

TERÇA-FEIRA – 09/03 

ARTE: ficha número 2 – Fazer uma pintura livre com a mistura de tinta das cores azul e amarela, resultando a 

cor verde.  https://youtu.be/ksI-1mMuUoo 

 

LINGUAGEM: Ficha número 5. Colagem de papel tipo crepom da cor laranja, para representar o fogo do cal-

deirão dos três porquinhos.  https://youtu.be/9hrwOBJ4uKI 

 

QUARTA-FEIRA – 10/03 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Pote com Fitas -  Faça furos na tampa do pote e passe as fitas por eles. Cada extre-

midade das fitas deve conter um nó para que não saia do pote ao ser puxado pela criança. Procure confec-

cionar este brinquedo com fitas de diferentes larguras, comprimentos, cores e texturas. 

Material Utilizado: um pote com tampa e fitas de diversas cores e tamanhos.  

Conquista de habilidades: Controle de tônus, motricidade visomotora fina, desenvolvimento movimento fino 

de pinça e três dedos, percepção de comprimento, jogo de fort-dá - jogo estruturante da psique, de ausência-

presença, auxilia e prepara a criança para o distanciamento dos familiares. 

https://youtu.be/eqCeuYE1uW8 

 

MATEMÁTICA: ficha número 4 – Número 2.   https://youtu.be/w3Pw0cH27v0 
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QUINTA-FEIRA – 11/03 

 
MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/ztwzOnkfQ8c     

Discriminação auditiva – Sons dos bichos 

Música: Quem fez esse barulhinho? 

 

NATUREZA: ficha número 3 – Colar uma canoa de papel pardo para os indígenas e um barquinho de dobra-

dura para os ribeirinhos.  https://youtu.be/yXYBM40Yixw 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 12/03 

INGLÊS: ACTIVITY SHEET 1 - NURSERY RHYMES  https://youtu.be/qPoLQOTj4i8 

LINGUAGEM: Brincadeira cantada – “A barata” https://youtu.be/LhCgl-EigIg 

 

 

https://youtu.be/ztwzOnkfQ8c
https://youtu.be/yXYBM40Yixw
https://youtu.be/qPoLQOTj4i8
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