
 

 

Inf.: 0506/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 02 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3B – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 02/09 a 08/09 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Lembramos que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 

processo avaliativo. 

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 

dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
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Planejamento Semanal de 02/09 a 08/09 
 
 

OBS: As atividades para as semanas de 09/09 a 15/09 e 16/09 a 22/09, estarão disponíveis no App 
da escola. Favor providenciar antecipadamente a impressão para as aulas ao vivo. Obrigada! 
 

QUARTA-FEIRA – 02/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=O8X8TDaohIw&feature=youtu.becom as orientações da professora Marianna  

Vamos relembrar as letrinhas que já aprendemos. Clique aqui. No seu caderninho, faça o alfabeto na letra cursiva como aparece no vídeo. 

Agora pegue a folhinha que enviamos para casa e escreva a consoante s (minúscula cursiva). Capriche!!!  

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem). Sequência didática: Janelas Encantadas. Ficha 8 (explicação no vídeo). 

 

   
 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=5qaQceuyy3U para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  
Programação:  

Family and Rhymes  

- Introdução  

- Música: 10 little indians 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 6)  – realização da atividade 

na ADD). 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=Fut7OpIEu5w 

 

 

QUINTA-FEIRA – 03/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=KC6QuKD1Zr4&feature=youtu.be com as orientações da professora Marianna.   

Estamos aprendendo a letra S. Assista ao vídeo das sílabas dessa letrinha. Clique aqui Agora pegue a folhinha que enviamos para casa 

e complete as palavras com as sílabas: sa – se – si –so – su. 

No seu caderninho faça a letra S (maiúscula e minúscula na letra cursiva). Copie as palavras: sino/ pastel/ vaso/ vassoura e com lápis de 

cor azul circule as letras s. 

Apostila de Natureza e Cultura. Sequência didática: O Homem e a tecnologia. Ficha 18 (explicação no vídeo). 

   
EDUCAÇÃO FÍSICA: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse 

o link: https://www.youtube.com/watch?v=Q3AaQ1TP2Io 

Objetivos: Desenvolve a relação espaço, ritmo e concentração. 

Atividade: Sequência rítmica das cores. Colocar os lápis de cor (“canetinha” ou giz de cera) de acordo com a ordem pedida no vídeo, 

assim conforme a cor pedida você irá tocar com a mão na cor do lápis correspondente. Os níveis de dificuldade aumentam conforme 

conseguem executar. Vence quem conseguir chegar ao final e não errar. Fiquem espertos no último nível!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8X8TDaohIw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oTOi-UEQbXw
https://www.youtube.com/watch?v=5qaQceuyy3U
https://www.youtube.com/watch?v=Fut7OpIEu5w
https://www.youtube.com/watch?v=KC6QuKD1Zr4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ncgYp_E1Jmc&t=29s
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SEXTA-FEIRA – 04/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=26U7GivnIck&feature=youtu.be   com as orientações da professora Marianna.   

Continuando com a letra S assista ao vídeo: clique aqui. No seu caderninho, faça a letra S (maiúscula e minúscula na letra palito) e 

copie duas palavras que começam com essa letra que aparecem no vídeo. 

Numeral 20. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Faça o numeral 20 e desenhe 20 maçãs. 

Apostila de Investigação e descoberta (matemática). Sequência didática: Os primeiros habitantes da terra. Ficha 6 (explicação no vídeo). 

    
ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=qDttSftw2wg, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos ouvir o poema “As Borboletas” de Vinicius de Moraes, e em seguida fazer a arte relacionada ao 

poema em uma folha de sulfite (ou qual tiver em casa), com colagens (de revistas, jornais ou impressos) ou desenho. 

 Preparado (a)? Muita criatividade e capricho! 

A atividade deverá ser grampeada ou colada na ficha 15 da apostila de arte. 

Materiais para a aula: Apostila de Arte (ficha 15), folha sulfite (ou qual tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor, 

revista e/ou jornais e/ou impressos, tesoura, cola, grampeador. TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 07/09 

FERIADO 

 

TERÇA-FEIRA – 08/09 
 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=yESqYwgQmt8&feature=youtu.be com as orientações da professora Marianna  

Vamos brincar de luneta? Clique aqui Com ela procure alguma coisa na sua casa que começa com a letra S e depois escreva no seu 

caderninho, o nome do que você encontrou. Boa diversão!!! 

Caixa surpresa das letras. No seu caderninho faça as letras que foram sorteadas e desenhe alguma coisa que começa com essa letra. 

Explicação no vídeo. 

Revisão dos numerais 19 e 20. Faça-os numa folha, escolha uma cor de massinha e cole em cima modelando-os.  

No seu caderninho faça a sequência do número 10 até 20.  

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/uKdZ2397lI4 com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos reforçar nossos conhecimentos sobre o alfabeto e sobre matemática! Depois, vamos visitar uma 

biblioteca virtual com diversos livrinhos para ouvir, ler e se divertir!!! Vamos lá!!! 

 ENCONTRAR AS LETRAS 

 CONTAR ATÉ 20 

 COLMEIA – 11 AO 20 

 BIBLIOTECA – LIVRINHOS NO ESCOLA GAMES 
OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana passada (de 26/8 a 01/9). Você precisará imprimir 
e realizar esta atividade para entregá-la no colégio no final do bimestre, conforme orientações já enviadas pelo app e por e-
mail dos responsáveis. 
     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes sociais com a #objetivobra-
gança? � 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR (♦NOVO♦) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=26U7GivnIck&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=npQSZj-bQkk
https://www.youtube.com/watch?v=qDttSftw2wg
https://www.youtube.com/watch?v=yESqYwgQmt8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hidVjROe97U&t=29s
https://youtu.be/uKdZ2397lI4
https://www.cokitos.pt/encontrar-as-letras/play/
https://www.cokitos.pt/contar-os-animais-ate-20/play/
https://www.digipuzzle.net/minigames/beehive/beehive_eleven_till_twenty_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
http://www.escolagames.com.br/livros/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

