
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 24 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e Alunos do Infantil 3B da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 27/09 a 01/10 

 
         

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sin-

toma referente ao aluno, familiares e pessoas de 

convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas 

remotas. 

 

    Atenciosamente, 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 27/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM:  Apresentação da letra T - O Tucano https://www.youtube.com/watch?v=WN2otrZlmPU 

Curiosidades sobre os tucanos https://www.youtube.com/watch?v=wSjaM1P15os 

Folha de atividade: Escreva nomes de animais que começam com a letra t  ( tucano, tatu, tartaruga, 

tamanduá, touro). Agora escolha dois e desenhe (disponível no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: Letra T - traçado da letra cursiva https://www.youtube.com/watch?v=cKijn1s1vOc 

Folha de atividade: Faça as letras: T e t (disponível no APP para impressão). 

 

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 Preservação do Meio Ambiente. Fi-

cha 25 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)                                                                                                                      

MATEMÁTICA: Número 23 e sua quantidade https://www.youtube.com/watch?v=85Ct84m06XU 

Folha de atividade: Pinte os números e na cor que a professora ditar (disponível no APP para im-

pressão).                               

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Folha de atividade: Ligue os números na sequência para comple-

tar o desenho. Capriche no colorido (disponível no APP para impressão).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WN2otrZlmPU
https://www.youtube.com/watch?v=wSjaM1P15os
https://www.youtube.com/watch?v=cKijn1s1vOc
https://www.youtube.com/watch?v=85Ct84m06XU


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 28/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 16 – O homem e a preservação da vida 

                  Propriedades do som: altura e intensidade 

                  Experimentando sons do copo com água 

                  Atividade da Ficha 16:  Represente os sons que você produziu 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)  

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: A Magrela. Ficha 16 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200831_KatiaOliveira_ImagensSonsPalavras_IV_I

nfantil3_AD 

 
 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

ARTE: Sequência didática – O Homem e a Tecnologia. Ficha 18 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Projeto "Fruits and Vegetables” (BINGO) 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Folha de atividade: Pinte os desenhos e cole papel picado na letra 

T (disponível no APP para impressão). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200831_KatiaOliveira_ImagensSonsPalavras_IV_Infantil3_AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200831_KatiaOliveira_ImagensSonsPalavras_IV_Infantil3_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 29/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM: Letra T 

https://www.youtube.com/watch?v=6bPtRh1SvyA&ab_channel=OsPequerruchos 

Folha de atividade: Pinte e recorte a flor da letra T t (disponível no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: Família Silábica da letra T 

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

Folha de atividade: Forme as sílabas da letra T (disponível no APP para impressão). 

 
 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades super legais envolvendo Informática, Ma-

temática e Língua Portuguesa!�� 

 

 LÓGICA – TRÊS EM LINHA (JOGO DA VELHA) 

 CORRIDA CONTE ATÉ 10 

 CONTAR ATÉ 20 – QUANTOS TEM? 

 JOGO DE MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS 

 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: O tambor do Tom https://www.youtube.com/watch?v=7mm60rnW4dA 

Folha de atividade: Pinte 23 tambores do Tom (disponível no APP para impressão). 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Folha de atividade: Numeral 23 (disponível no APP para impres-

são).     

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6bPtRh1SvyA&ab_channel=OsPequerruchos
https://www.youtube.com/watch?v=qxpScBpgnIw
https://www.coquinhos.com/tres-em-linha/play/
https://www.coquinhos.com/corrida-conte-ate-10/play/
https://www.coquinhos.com/contar-os-animais-ate-20/play/
https://www.coquinhos.com/jogo-de-maiusculas-e-minusculas/play/
https://www.youtube.com/watch?v=7mm60rnW4dA


 

 

 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA - 30/09  

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM:  Letra T 

Folha de atividade: Ligue cada figura ao seu respectivo nome (disponível no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Os caça-fantasmas. Fichas 16 e 17 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=9e87ce01-4d74-44e6-9e18-

8fcb2f75daa4&instituto=objetivo&referencia=Os%20ca%C3%A7a-fantasmas%20(I)       Ficha 16 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=fbdd3e21-702d-4201-8e62-

163852d5316c&instituto=objetivo&referencia=Os%20ca%C3%A7a-fantasmas%20(II)       Ficha 17 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

                                               ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: CIRCUITO MOTOR VIAGEM PARA LUA  – Nessa aula vamos promover aos 

alunos experimentar variações de movimento através de um circuito motor bem divertido e desafia-

dor, onde vamos explorar a criatividade e a imaginação dos nossos alunos. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)    

LINGUAGEM: Parlenda do tatu 

https://www.youtube.com/watch?v=J9v69O9mxRc 

Folha de atividade: Pinte as letras T na parlenda. Agora desenhe o tatu (disponível no APP para 

impressão). 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Folha de atividade: Faça as letras T t e cole uma figura que come-

ça com essa letra (disponível no APP para impressão). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=9e87ce01-4d74-44e6-9e18-8fcb2f75daa4&instituto=objetivo&referencia=Os%20ca%C3%A7a-fantasmas%20(I)
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=9e87ce01-4d74-44e6-9e18-8fcb2f75daa4&instituto=objetivo&referencia=Os%20ca%C3%A7a-fantasmas%20(I)
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=fbdd3e21-702d-4201-8e62-163852d5316c&instituto=objetivo&referencia=Os%20ca%C3%A7a-fantasmas%20(II)
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=fbdd3e21-702d-4201-8e62-163852d5316c&instituto=objetivo&referencia=Os%20ca%C3%A7a-fantasmas%20(II)
https://www.youtube.com/watch?v=J9v69O9mxRc


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 01/10 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Letra T. 

Brincar na Tirolesa. 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h) 

LINGUAGEM: Letra T. 

Folha de atividade: Pinte, recorte e brinque (disponível no APP para impressão) 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HORA DA HISTÓRIA: A tartaruga verde  

https://www.youtube.com/watch?v=fv6_Y_BKDxo 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fv6_Y_BKDxo

