
 

 

Inf.: 0617/20  
 
 

Bragança Paulista, 07 de outubro de 2020. 
. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3B – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 

 

#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  
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Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 
  
 

QUARTA-FEIRA – 07/10 

Acessar o link:   https://youtu.be/txhUCWcPi70 com as orientações da professora Marianna.  

Hoje vamos conhecer a letra W. Assista ao vídeo: clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos treinar a letra 

W? (maiúscula na letra cursiva).                                                                                                                                                                                                                                        

Numeral 23. Assista ao vídeo: Quem mora na casinha? Clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Pinte as casinhas que 

têm o numeral 23.                                

Semana das crianças: Coloque sua fantasia e .... vamos   brincar de massinha? Hoje é dia de culinária! Clique aqui massinha caseira: 

ingredientes: 2 copos de farinha de trigo/ ½ copo de sal/ 1 copo de água/ 1 colher (chá) de óleo/ corante comestível (qualquer cor) ou 

tinta guache/ papel para forrar a mesa. Boa diversão!!! 

 

      

 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=IESqAb1We-k para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  
Programação:  

Lost and Found 

- Introdução  

- Música: Finger Family 

- Explicação da atividade (apostila - activity sheet 22) 

OBS: Para quem for participar da ADD não é necessário assistir as orientações do vídeo acima. 

- Sugestão de video: https://www.youtube.com/watch?v=iOtX7GRzCfE 

 

 

QUINTA-FEIRA – 08/10 

Acessar o link:  https://youtu.be/PwHhpaqw8Io com as orientações da professora Marianna.  

Assista ao vídeo: Como transformar a letra W em uma borboleta. Clique aqui. No caderninho que enviamos para casa, capriche no 

desenho. 

Vamos fazer o numeral 23? Pegue a folhinha que enviamos para casa. Mãos à obra!!! 

Semana das crianças: Coloque uma roupa bonita, faça um cabelo maluco....  

Atividade: Chaveiro com nome próprio (as peças enviamos para casa).      

Agora... vamos brincar de peteca? Assista ao vídeo: Como fazer uma peteca de jornal. Clique 

aqui Material: 2 folhas de jornal e fita adesiva  ( crepe, durex ) ou elástico, barbante para fechar 

a peteca.                              

Vamos assistir a história: Parece peteca mas não é... Clique aqui                                                 

                                                                                                                                                                                            

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acesse o link, com orientação: https://www.youtube.com/watch?v=BFuQgfFCnHg.  Dando continuidade ao con-

teúdo da aula anterior segue o vídeo. Link do vídeo com os exercícios: https://www.youtube.com/watch?v=JpblJDxH5sw 

Objetivos: Coordenação Motora, Ritmo, Lateralidade, Agilidade e Flexibilidade. 

Atividade: Exercícios Físicos e Coordenativos na linha, com realidade virtual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/txhUCWcPi70
https://www.youtube.com/watch?v=6LGbrVpwqtc&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=yE4a9xJlqAY
https://www.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=IESqAb1We-k
https://www.youtube.com/watch?v=iOtX7GRzCfE
https://youtu.be/PwHhpaqw8Io
https://www.youtube.com/watch?v=o5KXe0Q9eF4
https://www.youtube.com/watch?v=qmC5vFlIM7c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qmC5vFlIM7c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6wuyyeQsLoo
https://www.youtube.com/watch?v=BFuQgfFCnHg
https://www.youtube.com/watch?v=JpblJDxH5sw


 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 09/10 

Acessar o link:   https://youtu.be/BFgGrpJYKcE com as orientações da professora Marianna.   

Continuando com a letra W assista ao vídeo: clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Que delícia!!! Faça o w (minúscu-

lo em letra cursiva).  

Numeral 23. No caderninho que enviamos para casa, faça o numeral 23 e desenhe pirulitos nessa quantidade. 

Semana das crianças. Cine Objetivo. Coloque seu pijama, pegue a sua pipoca, se acomode no sofá e venha se divertir conosco!!!                                                        

 

ARTE: Acessar o link: https: https://www.youtube.com/watch?v=h5cT95FAkAE, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, iremos observar as imagens de diferentes instalações artísticas e em uma folha de sulfite (ou qual tiver 

em casa) escreva ou desenhe, quais foram os materiais que você reconhece nessas obras (Ex.: cadeira, guarda-chuva, entre outros).  

 Preparado (a)?? Muito capricho! 

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

Deixar essa atividade separada e com o nome do aluno, para entregar juntamente com o material do 4° bimestre, com data a ser 

definida. TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO.  

 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 12/10 

FERIADO 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 13/10 
 
 
 
 

PONTO FACULTATIVO: ANTECIPAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR  

 

https://youtu.be/BFgGrpJYKcE
https://www.youtube.com/watch?v=evnUwin2Bgk
https://www.youtube.com/watch?v=h5cT95FAkAE

