
 

 

Inf.: 0487/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 26 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3A – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 

 

#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 26/08 a 01/09 
 

QUARTA-FEIRA – 26/08 

Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=ttkim0IG7og&feature=youtu.be com as orientações da professora Marianna.  

Vamos relembrar a Letra K. Assista ao vídeo clique aqui.  Agora pegue as folhinhas que enviamos para casa. Recorte as letras e cole-

as nos lugares corretamente formando a palavra KIBON. 

No seu caderninho faça oito vezes o numeral 19. Depois que tal brincar de bola ao cesto? Pegue uma bola ou faça uma de papel e tente 

acertar o cesto 19 vezes. Parabéns!!! 

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem). Sequência didática: Janelas Encantadas. Fichas 6 e 7 (explicação no vídeo). 

Vamos fazer uma experiência? Como deixar um ovo transparente. clique aqui 

    

 

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

Family and Rhymes  

- Introdução  

- Música: Itsy Bitsy Spider 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 5)  – realização da ativida-

de na ADD). 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8 

 

 

QUINTA-FEIRA –27/08 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=RDhtWV1BklQ&feature=youtu.be com as orientações da professora Marianna.   

Hoje vamos aprender a Letra S. Assista ao vídeo clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos fazer a letra S 

da Sueli (maiúscula cursiva). 

Semana do folclore. Clique aqui. Vamos brincar com o quebra-cabeça do saci? Pegue a folhinha que enviamos para casa. Mãos à obra!!! 

Apostila de Natureza e Cultura. Sequência didática: O Homem e a tecnologia. Não fazer as fichas 15 e 16 - Ficha 17 (explicação no 

vídeo). 

No seu caderninho faça a sequência do número 1 até 19.  

      

EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos: Esporte de marca, precisão e invasão; estimular agilidade, orientação espacial; coordenação motora; 

equilíbrio, atenção, mira e velocidade. 

Atividade: Participando das ADDs não será preciso acompanhar a orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qx2r1CCkHdI 

Teja (malha) mexicana. Traçar no chão de 3 a 4 quadrado e um círculo em seguida aos quadrados; cada participante com três tampi-

nhas; o objetivo e levar as três tampinhas até o círculo, porém conduzindo pulando em um pé, jogar com a mão no 1º quadrado, pular 

em um pé e chutar para o próximo e assim sucessivamente, quando errar passa a vez para o outro, vence quem colocar as 3 tampi-

nhas no círculo primeiro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttkim0IG7og&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_1xbBigBjEw
https://www.youtube.com/watch?v=dUCzRq743JI
https://www.youtube.com/watch?v=SZ_qsImhRuw
https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=RDhtWV1BklQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O9biM_yUFhM
https://www.youtube.com/watch?v=jVWJAN79NPc
https://www.youtube.com/watch?v=Qx2r1CCkHdI


 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 28/08 

Acessar o link   https://www.youtube.com/watch?v=wwS66JPzsf0&feature=youtu.be com as orientações da professora Marianna.   

Estamos aprendendo a letra S. No seu caderninho faça a letra S (maiúscula e minúscula na letra palito). Procure na sua casa algum 

objeto que começa com essa letra e desenhe-o. 

Agora vamos aprender o numeral 20. Assista ao vídeo clique aqui. No seu caderninho faça o numeral 20 e cole pedacinhos de papel 

nessa quantidade (escolha uma cor que enviamos para casa). 

Apostila de Investigação e descoberta (matemática). Sequência didática: Os primeiros habitantes da terra. Ficha 5 (explicação no 

vídeo). 

 

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

Programação: Nessa semana, vamos prestar muita atenção na história que a professora irá nos contar e, em seguida, iremos res-

ponder e desenhar em uma folha de sulfite (ou qual tiver em casa) o que tinha na caixa de presente da Emília e o que aconteceu em 

seguida na história. 

Preparado (a)? Muita criatividade e capricho! 

A atividade deverá ser guardada para ser entregue no final do bimestre. Colocar nome e série. 

Materiais para a aula: Folha sulfite (ou qual tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor. TODO MATERIAL PODERÁ 

SER SUBSTITUIDO. 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 31/08 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=laKefYgF0fQ&feature=youtu.be com as orientações da professora Marianna.  

Numeral 20 - Assista ao vídeo: O homem que calculava. Clique aqui. Vamos treinar esse numeral no seu caderninho? Faça dez vezes. 

No seu caderninho faça a letra S (maiúscula e minúscula na letra cursiva) cinco vezes cada uma. 

Vamos ver quais objetos que você tem em casa que começa com as letras do seu nome? Numa folha faça quadrados de acordo com a 

quantidade de letras do seu nome.  Dentro de cada quadrado faça as letras (palito). Recorte os quadrados e cole em outra folha. Em 

seguida pegue objetos que começam com as letras do seu nome e desenhe-os. Segue o modelo. 

 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/xI_h1pA086Y com as orientações da professora Cris Lima. 

Ficha 11 - O homem e a tecnologia 

Gênero musical – bossa nova 

Tom Jobim e Vinícius de Moraes 

Música: Garota de Ipanema 

Atividade da ficha 11 – Você ouviu e cantou as músicas “Splish Splash” e “Garota de Ipanema”. Qual delas mais agrada você? Faça 

um desenho para representá-la. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wwS66JPzsf0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OO9ndl7gA4M
https://www.youtube.com/watch?v=PztJdsLPzAI
https://www.youtube.com/watch?v=laKefYgF0fQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SeRFfS5J52Y&t=154s
https://youtu.be/xI_h1pA086Y


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 01/09 

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

Vamos relembrar as formas geométricas? Assista ao vídeo: Beleléu e as formas clique aqui. Escolha uma cor de papel que envia-

mos para casa e recorte 2 quadrados, 2 círculos, 2 triângulos e 2 retângulos. Vamos construir um animal utilizando essas formas 

geométricas? Cole numa folha ou no seu caderninho. Mãos à obra! 

Que tal cantar e mexer as partes do corpo com os fofossauros? Clique aqui  Boa diversão!!! 

Revisão dos numerais 18 e 19. Faça-os numa folha e cole grãos ou farinha (use o material que tiver em casa).   

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/tcfp3BihMUY com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos treinar a coordenação motora desenhando, além de treinarmos o uso do teclado e realizar-

mos uma atividade importante para entregar para a professora no final do bimestre! Vamos lá!!! 

 DESENHO LIVRE - PEIXONAUTA 

 KEYBOARDING ZOO (INGLÊS – DIGITAÇÃO) 

 ATIVIDADE PARA IMPRIMIR (imprimir, realizar e guardar esta atividade, pois será solicitado 

o envio da mesma ao Colégio no final do bimestre, conforme orientações já enviadas. Por fa-

vor, não fazer nenhuma alteração no arquivo on-line, apenas imprimir mesmo). 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas 

redes sociais com a #objetivobragança? � 

__________________________________________________ 

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=KKMQWFYhphY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iFsN9SShI00
https://www.youtube.com/watch?v=5OA45DdhsI4
https://youtu.be/tcfp3BihMUY
https://www.tucajogos.com.br/desenho-livre.html
https://www.abcya.com/games/keyboarding_practice
https://drive.google.com/file/d/14Kf3zjw3BfyLfJh8vBCAd5rhshvZzRyZ/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

