
 

 

Inf.: 0103/20              
 

 Bragança Paulista, 13 de maio de 2020. 
 

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

  Planejamento Semanal de 13/05 a 19/05 

 

   #fiqueemcasa 
 

Sabemos que na semana que passou todos foram muito colaborativos, atentos e desenvolve-
ram suas obrigações com primor.  

Assim, vamos dar continuidade as nossas Atividades Remotas, pois há muito trabalho e 
aprendizado pela frente. 
 Relembrando o esquema de atividades remotas:  
Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 
www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online” um semanário, onde os professores, 
elaboraram uma lista de todas as atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês 
deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; 

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 
(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 
dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida 
entre no “CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será di-
recionado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 Junto com o semanário, enviaremos um link de vídeo, que vocês poderão e deverão acessar, 
antes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações importantes para que as ativi-
dades sejam concluídas com sucesso.  

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-
so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 
Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-

tade para retornar às explicações das vídeo aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/


 

 

 
Programação para a semana de 13 a 19/05   
 

QUARTA-FEIRA - 13/05 

Acessar o link:  https://youtu.be/O6l7MMAF0oE com as orientações da professora Marianna. 
Apostila de Matemática - Investigação e descoberta 
Sequência didática: Medidores e Medidas 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IDMM407042020AD (Orientações professora: Kátia) 
 Programação: Aula 8 – ficha 17 e lição de casa 2 (Fazer na apostila, não é necessário a folha de sulfite)  
Folhinha extra: letra F (formiga) – disponível no APP – Ambiente Conteúdo de Aula/Dever. 

Vamos descobrir muitas curiosidades sobre as formigas. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

Aula Informática 

 

Acessar o link https://youtu.be/b_Qgbqz5-A0 com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Vamos relembrar o alfabeto? Primeiro, assista aos vídeos abaixo:  

Aprenda o Alfabeto Cantando ABC - a Música do Alfabeto: https://www.youtube.com/watch?v=gEaERQlOiAY  

Turma da Mônica – ABC: https://www.youtube.com/watch?v=sGMv8DhqOhk  

Jogos on-line sobre o alfabeto: Identificar letras do alfabeto: https://www.cokitos.pt/identificar-letras-do-alfabeto/  

Aprendendo o alfabeto: http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoAlfabeto/?deviceType=computer  

Alfabeto de sabão: http://www.escolagames.com.br/jogos/alfabetoSabao/  

 

QUINTA-FEIRA - 14/05 

Apostila de Linguagem – Imagens, sons e palavras. 

Sequência didática: A Mônica e o Sansão http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/MSI230420AD (Orientações professora: Cássia) 

Programação: Aula 1 – fichas 16 e 17.  (Fazer na apostila, não é necessário a folha de sulfite) 

Folhinha extra: letra F (fada) – disponível no APP – Ambiente Conteúdo de Aula/Dever 

Com a ajuda da varinha mágica, a fada irá nos mostrar como se faz essa letrinha. Vamos lá? 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
Aula de Inglês 

 
Acesse o link:  https://www.youtube.com/watch?v=tJWQhjFOH3c para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 
Programação: 

Family  
- Introdução  
- Hello Song  
- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha enviada pelo app) + vídeo 
- Vídeo de apoio https://www.youtube.com/watch?v=VIg9-jYccxM 
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SEXTA-FEIRA - 15/05 

Dia 15 de Maio é o Dia Internacional da família. Convidamos você a postar uma foto da sua querida família e marcar a nossa escola. 
Será uma homenagem às pessoas que amamos. Contamos com você!  
Ao publicar a foto marque #objetivobragança 
Folhinha extra: Família – disponível no APP – Ambiente Conteúdo de Aula/Dever 
Folhinha extra: Número 9 – Cobrir os pontilhados – disponível no APP – Ambiente Conteúdo de Aula/Dever. Você sabia que o núme-

ro 9 também é muito importante? Vamos brincar? Após realizar a atividade, você pode dar 9 beijinhos na mamãe, dar 9 pulinhos e 
fazer 9 desenhos.  
Olha que divertida essa atividade... Que tal fazermos a dobradura da foca? É fácil e você pode aproveitar o material que 
tem em casa. Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=d5oPuLs-yIo  
Enquanto faz, você se diverte!  
Agora vamos fazer a letrinha da foca em papel sulfite: F e f    

 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

Aula de Música 
 

Acessar o link:   https://youtu.be/o5FOAEQMAVY com as orientações da professora Cris.   

Sons com a boca: Aquecimento vocal; Caixa Musical: Música Surpresa;  

Performance com colheres: Baile tré lé lé;   

História Cantada: Era uma casa bem fechada 

 

SEGUNDA-FEIRA - 18/05 

Apostila de Linguagem – Imagens, sons e palavras. 

 Sequência didática: A Mônica e o Sansão http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/MSII230420AD (orientações da professora 

Cássia) 

Programação: Aula 2 – fichas 18 e 19 (Fazer na apostila, não é necessário a folha de sulfite) 

Folhinha extra: Atividade letra F (Vamos levar o Franjinha até a Marina) – disponível no APP – Ambiente Conteúdo de Aula/Dever 

 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

Aula de Educação Física 

 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=cdOoHX6Gz4o com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos:  

Organização do espaço gráfico. Educação visomotora e educação da mão. 

Material: Folha de sulfite; lápis e tampinhas plásticas. 

Atividades: Exercício direcionado de espaço gráfico 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d5oPuLs-yIo
https://youtu.be/o5FOAEQMAVY
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/MSII230420AD
https://www.youtube.com/watch?v=cdOoHX6Gz4o


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA - 19/05 

Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=ZMS5Nb0RN3Q para assistir o filme da letra F e depois brincar com a massinha. 

Faça as letrinhas que você já aprendeu. 

Coordenação Motora Fina - Acesse o link e se divirta! 

https://www.youtube.com/watch?v=NR6AvLSEniI  

Você gostou da Caixa Tátil? É muito legal né? Treine a letra F, o numeral 9 e depois faça um desenho bem legal! 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
Aula de Arte 

 

 Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=srGvEzQMRwg com as orientações da professora Camila. 

– Construção de um pião feito de CD, inspirado nas obras de Cândido Portinari. 

Programação: Vamos assistir ao vídeo, Pintor: Cândido Portinari - Quintal da Cultura - 16/10/13, acessando o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1Q1JdNUYJA após saber um pouco mais sobre a vida do artista, vamos construir um pião com 

CD, inspirado nas obras de Cândido Portinari. (Ver as imagens na folhinha extra disponível no App Ambiente conteúdo de au-

la/dever, não precisa imprimir) 

E depois de se divertir muito com o pião construído, faça uma pintura (desenho) retratando você, brincando e se divertindo, como 

uma obra de arte. Pode ser numa folha qualquer. 

 

 
 
 
 

  
 

Um beijinho carinhoso... 
Profªs do Infantil 3 
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