
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 2021. 

 
 

Srs. Pais e/ou Responsáveis dos alunos do Infantil 3A da Educação Infantil 
  

PLANEJAMENTO SEMANAL DE 22/02 A 26/02 
 

#fiqueemcasa 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei  (Senha: 

40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser acompa-

nhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 22/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 1: O homem e a tecnologia. 

Descobrindo os Sons da natureza - Estimulação Auditiva. 

Objetos e instrumentos que imitam sons da natureza. 

Brincadeira: passeio na floresta. 

Atividade da Ficha 1: Como você acha que era a música dos primeiros habitantesbda terra? Represente suas 

ideias. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM:  Apresentação da vogal A – brincadeira do alfabeto com a música Aquarela Kids.   

https://www.youtube.com/watch?v=VgUAWAX5dcI&ab_channel=AQUARELAKIDS 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h): 

ARTE:  Folha de atividade – Vogal A. Cubra essa letra com cola colorida (disponível  no APP). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h): 

LINGUAGEM: No caderno, um adulto deverá colar durex na forma da letra A (palito maiúscula). Deixar a 

criança pintar a folha inteira com giz de cera (deitado) na sua cor preferida e depois tirar o durex. Vai ficar a 

marca da letra. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VgUAWAX5dcI&ab_channel=AQUARELAKIDS


 

 

 
 
 
 
 

 TERÇA-FEIRA – 23/02 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

INFORMÁTICA: Hoje, vamos treinar o uso das teclas do teclado e do mouse! Além disso, teremos dois desa-

fios do alfabeto para você aprender se divertindo!!! 

 

 Jogos para crianças (treino de toque de teclado e uso com clique de mouse) 

 Quebra-cabeças do alfabeto 

 Jogo da memória do alfabeto 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h); 

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras): Sequência didática – Ideias de coelho. Fichas 3 e 4. Relembrar o 

texto da ficha 2 e depois nas fichas 3 e 4 desenhar dentro dos quadrados de acordo com a história. 

  
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h): 

MATEMÁTICA: Folhas de atividades: 1- Não há elementos dentro do conjunto.  

2- A cesta está vazia – numeral zero (disponíveis no APP). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h): 

LINGUAGEM: Folha de atividade: Vamos treinar a vogal A do Adriano e da Aline (disponível no APP). 

LIÇÃO DE CASA: LINGUAGEM. Folha de atividade. Vamos pintar com lápis de cor amarelo a vogal A (dis-

ponível no APP). 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_alphabet_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
http://m.hvirtua.com/memoria-alfabeto


 

 

 
 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 24/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

LINGUAGEM: Folha de atividade: Pinte os desenhos que começam com a letra A (disponível no APP). 

BIBLIOTECA: História com fantoches. A menina da cabeça quadrada (atividade fora da sala de aula) suges-

tão para casa nesse momento. Acessar o link com a mesma história.  

https://www.youtube.com/watch?v=2ZzwF0E7ZNs&ab_channel=ProfessoraVilmaRibeiro 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h): 

NATUREZA E CULTURA: Sequência didática – O homem e a tecnologia. Ficha 1 – desenhar. 

 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h): 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Caminho das Cores:  A criança pega a bolinha e vem pulando nos X correspondentes 

à cor da bola e, ao final, coloca a bolinha no rolo de fita (pareamento). Essa atividade trabalha a coordenação 

motora geral, concentração, coordenação viso motora, força, saltos e claro muita diversão. Materiais Utiliza-

dos: Fitas durex coloridas e bolinha Variação: No lugar das fitas e bolinhas podem utilizar papel colorido. 

https://youtu.be/RmNYc256yak 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h): 

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Este é o numeral 1 (disponível no APP). 

LIÇÃO DE CASA: LINGUAGEM.  Folha de atividade: Nas palavras abaixo circule todas as letras A (disponí-

vel no APP). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZzwF0E7ZNs&ab_channel=ProfessoraVilmaRibeiro
https://youtu.be/RmNYc256yak


 

 

 

 

 

 QUINTA-FEIRA – 25/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

LINGUAGEM: Folha de atividade: Vamos Treinar? (todos os tipos da letra A - disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h): 

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – A princesa Josefina e o cavaleiro Dom 

Brioche. Fichas 3 e 4.   EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia. 

 Portal Tv Web (objetivo.br)    Fazer direto na apostila. 

Na ficha 3 (colar os desenhos impressos disponíveis no APP ou desenhar). 

Na ficha 4 (fazer os numerais nas duas questões de acordo com a história). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h): 

 ARTE: Folha de atividade: Cubra o pontilhado e pinte bem bonito. Pintura com cotonete (disponível  no 

APP). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h): 

MATEMÁTICA:  Folha de atividade: Vamos procurar o número 1 e colorir (disponível no APP). 

LIÇÃO DE CASA: Matemática. Folha de atividade: Ligue o numeral 1 ao conjunto correspondente (disponí-

vel  no APP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDAPJCDB207042020AD


 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 26/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

LINGUAGEM: Folha de atividade: Vamos treinar a vogal A do André (disponível   no APP). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h): 

INGLÊS: Hello! Super Simple Songs  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8&feature=youtu.be&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs 

Folha de atividade: Desenhe como você está se sentindo hoje. Draw how you are feeling today (disponível   

no APP). 

 

  

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h): 

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Faça o numeral nas etiquetas de acordo com a quantidade (disponível   

no APP). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h): 

Parque.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8&feature=youtu.be&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

