
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 28 de maio de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil Baby 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, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencial-

mente novamente.  

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

  Link para acesso às aulas: 

https://us04web.zoom.us/j/74501545906?pwd=UWduS2tOS0ZiM0FDTzFKZVBWL3JSZz09  

 ID da reunião: 745 0154 5906    Senha de acesso: 40346666, em caso de impossibilidade da parti-

cipação, as mesmas deverão ser acompanhadas pela programação semanal abaixo. 

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

miliares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento 

presencial.  

Atenciosamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/74501545906?pwd=UWduS2tOS0ZiM0FDTzFKZVBWL3JSZz09


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 31/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

RODA DE CONVERSA E MÚSICA (ESQUEMA CORPORAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: TORRE DE COPOS 

Montar torre de copos para derrubar com uma bolinha. Colar 2 copos no chão com fita crepe e tentar acer-

tar a bolinha no copo. Montar a torre e pedir para a criança tirar um por um, num excelente exercício de co-

ordenação olho-mão. Depois ela pega os copos derrubados e brinca de empilhar. 

A atividade é ótima para exercitar a coordenação: olho - mão (usar as mãos para pegar um objeto que estava 

à vista) e desenvolver a coordenação motora. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE - PINTURA 

Desenho com cotonete. 

Tem como objetivo de auxiliar no aprimoramento da coordenação motora fina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls


 

 

 
 
 
 
  

TERÇA-FEIRA – 01/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco 

https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

RACIOCÍNIO E ATENÇÃO - ATIVIDADE: CAMA DE GATO 

Desafio: Retirar os objetos de dentro de uma caixa com barbantes. Atividade direcionada para  desenvolver o 

raciocínio e coordenação motora. 

 
 
 
 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h)

3ª aula: (15:15h - 16:30h)  

Escovação - Higiene - Mamadeira 

  

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE - PINTURA 

Pintura com o rolo de papel higiênico.  

Atividade que desenvolve a criatividade e imaginação, estimula a coordenação motora, atrai a concentração e 

a atenção a criança, auxilia no processo de alfabetização.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 02/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wnkdc5NX0H0 

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

RACIOCÍNIO E CONCENTRAÇÃO - ATIVIDADE - CARRINHOS 

Realização de um  joguinho, no qual as crianças tem que montar as rodas dos carrinhos relacionando com as 

cores. Trabalhar reconhecimento e identificação das cores, atenção e coordenação motora. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Música: Este cone vai virar (Fernandino Thyaga) 

Brincadeira musical – Incentivar as crianças a imaginarem e utilizarem o cone de diferentes maneiras, com o 

que a letra da música está sugerindo. 

Material necessário: um cone ou um copo 

 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h)

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

    

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

COORDENAÇÃO MOTORA - ARTE - PINTURA 

Criação de  um peixe e pintura com prendedor de roupa e colagem com algodão. Exploração das habilidades 

como a percepção visual, a criatividade, a coordenação motora fina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE
https://www.youtube.com/watch?v=wnkdc5NX0H0
https://www.youtube.com/watch?v=CuaUuMNfJQk


 

 

 
 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 03/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew 

https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: CORPO EM MOVIMENTO - DESCOBRINDO O CORPO. VAMOS DESCOBRIR A 

CAPACIDADE DOS MOVIMENTOS DO CORPO ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS  

1º Atividade: Alongamento e aquecimento (Música – Macaco brincalhão). 

2º Atividade: Brincando com as bexigas. 

Materiais utilizados: bexigas 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h)

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: ENCAIXANDO ALGODÃO E TAMPINHA 

De maneira divertida,  exercitar o raciocínio e a coordenação motora e, através de uma garrafa com furos, 

trabalhar o encaixe de tampinhas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew
https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 04/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA 

https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E 

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

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Parque 

  

 INTERVALO (14:30h – 15:15h)

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

  

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ATENÇÃO E RACIOCÍNIO LÓGICO - ATIVIDADE - MONTAR O BONECO 

Dando continuidade ao nosso projeto pedagógico vamos montar o nosso boneco (cabeça, corpo e pernas). 

Fazer com que a criança conheça e identifique as partes do corpo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA
https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc

