
 

 

 

 
Bragança Paulista, 07 de Maio de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do Infantil 3A da Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 10 a 14/05 

 
 

  #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 – 10/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 9: O homem e a tecnologia 

O ritmo do rock 

Música: O sapo não lava o pé (versão rock) 

 Música: Splish Splash (Bob Darin) 

Atividade da Ficha 9: Observe os registros e responda: qual deles mais se aproxima do ritmo do 

rock? 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)                                                                                                               

LINGUAGEM – Multimídia: Apresentação da Letra G. Assista ao vídeo - Apresentando a Família 

Silábica do G - Letra Cursiva https://www.youtube.com/watch?v=XTiHz-TuY1o 

Faça os 4 tipos da letrinha “ g “ no ar e depois se divirta modelando-as com massinha. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Contagem: O número 12. Assista ao vídeo - Mundo Bita - A Gente Cresce 

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w 

Observe o relógio (como funciona, os números, formato...) e converse com seus coleguinhas mos-

trando um modelo que tenha em casa. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Aprendendo os números - O número doze - 

https://www.youtube.com/watch?v=gELnP_a1L-M 

Numa folha de sulfite, use 12 macarrões para formar o número 12. 

Para amanhã na aula de arte, iremos precisar de uma forminha de gelo, água, tinta a dedo e palito 

de sorvete, churrasco, canudo... (qual tiver em casa). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTiHz-TuY1o
https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w
https://www.youtube.com/watch?v=gELnP_a1L-M


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 11/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje nossas atividades serão sobre as vogais! Vamos Lá!!! 

 

 HISTÓRIA DAS VOGAIS 

 ROLETA DAS VOGAIS 

 VOGAIS E FIGURAS 

 PARQUINHO DAS VOGAIS 

__________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE IN-

FORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: A Mônica e o Sansão – Fichas 20 e 21  

EAD Colégio Objetivo – Professora Cássia Portal Tv Web (objetivo.br) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS:  Apostila: Activity sheet 7 – exercise 2 (New friends at school - Draw (desenhe) + folhinha 

disponível no APP (Draw a friend – Desenhe um amigo) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ARTE: Como fazer tinta de gelo  

https://www.youtube.com/watch?v=R32yim0-aGg 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – No caderno ou numa folha desenhe objetos que se iniciam com a 

letra g.  

                                                    

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gj3hzTMgrn0
https://wordwall.net/pt/resource/9851542/jogo-roleta-das-vogais
https://jogoseducativos.hvirtua.com/vogais-e-figuras-2
https://jogoseducativos.hvirtua.com/parquinho-das-vogais
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/MSIII230420AD
https://www.youtube.com/watch?v=R32yim0-aGg


 

 

 
 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 12/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo – Circuito animal 02 - Vamos aprender e imitar os animais? Série: 

Mexendo e aprendendo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xdIH5ynWKM4 

Após imitar os animais, ajude a professora a escrever na lousa animais que começam com a letra g 

(gaivota, gato, gado...). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Vamos usar a tinta de gelo feita ontem e desenhar 12 formas geométricas. Divirta se! 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Fórmula 1 - Vamos construir uma grande pista no chão e brincar com vários 

movimentos nas retas e curvas do circuito fórmula 1. Nessa brincadeira vamos trabalhar a estrutura-

ção espaço-temporal, noção corporal, equilíbrio, criatividade e imaginação. 

https://youtu.be/G9wNPQJ-GDs 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo da Sequência numérica 

https://www.youtube.com/watch?v=OO9ndl7gA4M&ab_channel=%C3%81rvoredoSaber 

No caderno faça a sequência do 1 até o 12. 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Use a caixa tátil e o patinador para treinar as letrinhas que você já 

conhece. 

Dominó começa com a letrinha d. Pinte caprichado, recorte e brinque (enviado para casa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdIH5ynWKM4
https://youtu.be/G9wNPQJ-GDs
https://www.youtube.com/watch?v=OO9ndl7gA4M&ab_channel=%C3%81rvoredoSaber


 

 

 

 

 

 

 QUINTA-FEIRA – 13/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)    

LINGUAGEM: Assista ao vídeo -  Letra G  cursiva  

https://www.youtube.com/watch?v=Mg-VNxehVkk 

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

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Entre patas e pés. Fichas 25, 26 e 27 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia Portal Tv Web (objetivo.br) 

 

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. Ficha 5. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: Assista ao vídeo - Música Família Silábica G - Letra Cursiva 

https://www.youtube.com/watch?v=T2Me88sFvwo 

Com o auxílio da professora, faça uma lista de palavras que começam com a letra g. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Recorte 12 produtos de folheto de supermercado ou de revista e 

cole no caderno ou numa folha. 

 

 

 
 
 

 

                                                                                                 

 

 

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg-VNxehVkk
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/EPPI2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=T2Me88sFvwo


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 14/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Contagem – Assista ao vídeo: Vamos contar - Parlenda - A galinha do vizinho 

https://www.youtube.com/watch?v=GatT4X_hOq0 

Agora ajude a Chica (fantoche interativo) a contar os ovos. 

Folha de atividade: Faça um x em 12 quadradinhos. Vamos treinar o numeral 12 (enviado para casa).  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: Gabriel tem 99 centímetros - Annett Huber  

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

Folha de atividade: Letra G (maiúscula cursiva). Enviado para casa. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

BIBLIOTECA: Hora da história: O Gato Xadrez - Varal de Histórias 

https://www.youtube.com/watch?v=h0h3XTJmysM 

Agora a professora vai contar outra versão da história usando o livro interativo. 

Gatinho começa com a letra g. Pinte-os nas cores de acordo com a história. Recorte e cole-os em 

um palito, canudo (o que tiver em casa) e transforme-os em um lindo palitoche!  O molde dos gati-

nhos está disponível no APP para impressão. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE: Atividade de movimento  

Música infantil divertida. ARAM SAM SAM - Movimento – Psicomotricidade  

https://www.youtube.com/watch?v=VB7wfWpx2G8&ab_channel=Prof.KarlanaPortugal 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GatT4X_hOq0
https://www.youtube.com/watch?v=QyZpvAhVmcU
https://www.youtube.com/watch?v=h0h3XTJmysM
https://www.youtube.com/watch?v=VB7wfWpx2G8&ab_channel=Prof.KarlanaPortugal

