
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 11 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil Baby da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 14 a 18/06 

 #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e 

promovendo a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos 

presencialmente novamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

  Link para acesso às aulas: 

https://us04web.zoom.us/j/74501545906?pwd=UWduS2tOS0ZiM0FDTzFKZVBWL3JSZz09  

 ID da reunião: 745 0154 5906    Senha de acesso: 40346666, em caso de impossibilidade da 

participação, as mesmas deverão ser acompanhadas pela programação semanal abaixo. 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, 

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento 

presencial.  

Atenciosamente. 

 
 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/74501545906?pwd=UWduS2tOS0ZiM0FDTzFKZVBWL3JSZz09


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 14/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

RODA DE CONVERSA E MÚSICA (ESQUEMA CORPORAL) 

 

 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

RACIOCÍNIO E COORDENAÇÃO - ATIVIDADE: ENCAIXE 

O desafio é encaixar cada tampa em seu contorno. É uma maneira divertida de exercitar o raciocínio e a 

coordenação motora. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CURIOSIDADE E ATENÇÃO - ATIVIDADE -  ONDE ESTÁ O ALGODÃO? 

Colocar vários copos descartáveis (com desenho de coelhinho) de boca para baixo. Em um deles, esconder o 

algodão e deixar a criança descobrir onde está o objeto, estimulando a curiosidade e atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls


 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA - 15/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco 

https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

COORDENAÇÃO MOTORA - PERCEPÇÃO VISUAL - ATIVIDADE - CAIXA DE OVO 

É uma atividade muito simples vai precisar de uma  caixa de ovo e palitos de sorvete, a criança irá encaixar 

os palitos na caixa de ovo. Incentivar as crianças a trabalharem o movimento da pinça, exercitando a força 

dos dedos indicador e polegar. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h)  

3ª aula: (15:15h - 16:30h)  

Escovação - Higiene - Mamadeira 

  

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Pintura com cola colorida 

Tem como objetivo auxiliar no aprimoramento da coordenação motora fina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU


 

 

 
 
 
 

 QUARTA-FEIRA - 16/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wnkdc5NX0H0 

  

CONCENTRAÇÃO - ATENÇÃO - ATIVIDADE - COLAR POMPOM NA FLOR 

Colar cada pompom de algodão em sua flor correspondente. Estimulando  a coordenação motora a 

classificação de cores, raciocínio lógico e concentração. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Projeto Pedagógico – Esquema corporal 

                         Música: Senhora Aranha (Marcelo Serralva) 

                         Recurso: Luvas rítmicas 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h)  

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

    

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ESQUEMA CORPORAL - ATIVIDADE - CUBOS 

Dando continuidade ao nosso projeto pedagógico, usaremos as  fotos tiradas na sala e faremos cubos 

separados em três partes (cabeça, corpo e pernas).  A proposta consiste na montagem dos cubos pelas 

crianças. Proporcionar aos alunos uma melhoria no poder de concentração e raciocínio lógico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE
https://www.youtube.com/watch?v=wnkdc5NX0H0
https://www.youtube.com/watch?v=CuaUuMNfJQk


 

 

 
 
 
 
 

 QUINTA-FEIRA - 17/06  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew 

https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0 

COORDENAÇÃO MOTORA - TATO - ATIVIDADE - MASSINHA 

Essa atividade a criança vai precisar de massinha para modelar e palito de sorvete, mas dessa vez ela irá 

tirar os palitos que estão na massinha. Estimulando  assim a coordenação motora fina a criatividade e 

imaginação. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Just Dance -  É um jogo eletrônico de música. Depois de selecionar uma música, um 

bonequinho ou uma bonequinha é apresentado fazendo os movimentos da música na tela e os alunos 

repetem os movimentos criando a coreografia. 

 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h)  

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

 Escovação - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

RACIOCÍNIO E COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE - JOGO DOS CANUDOS 

O desafio é encaixar cada canudo no buraco feito no rolo. É uma maneira divertida de exercitar o raciocínio e 

a coordenação motora. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew
https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_m%C3%BAsica


 

 

 

 

 SEXTA-FEIRA - 18/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA 

https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E 

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

 

 PERCEPÇÃO VISUAL - SONORA E TÁTIL - ATIVIDADE - GARRAFAS SENSORIAIS 

Nesta atividade vamos encher garrafas plásticas com material diferente como arroz, feijão, tampinhas, com 

água, enfim o que estiver disponível e que possa haver uma diferença sonora entre os materiais. Essa 

atividade tem como objetivo a coordenação motora, a concentração e a percepção visual, sonora e tátil das 

crianças. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Parque 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h)  

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

  

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Colagem com desenho (aranha). 

Atividades que envolvem colagem, são essenciais  para promover a criatividade, a autonomia, a expressão e 

a socialização das crianças. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA
https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc

