
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 05 de março de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 3A da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 08/03 a 12/03 

 

  #fiqueemcasa 
 
 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-

verno do Estado de São Paulo com o revezamento necessário, mas, mais uma vez precisamos ficar 

remotos. 

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

novamente. 

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

Aos poucos vamos nos adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as 

necessidades dos nossos educandos 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-ef1 (Se-

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

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

 

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

familiares e pessoas de convívio diário. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 08/03   

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

 

MÚSICA: Acessar o link:   https://youtu.be/Lj5sx7-Ql3w    

Apostila de Música – Ficha 2: O homem e a tecnologia 

Propriedade do som – timbre 

Cada instrumento produz um tipo de som diferente. Exemplo: o tambor vibra de acordo com a maneira como  

Tudo é ritmo. Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY  

Atividade da Ficha 2: Desenhe um tambor 

                  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM – Multimídia:  Assistir o desenho: Irmão do Jorel – cinema com pipoca. Trabalhando a letra I 

de Ingresso.  Acessar o link    https://youtu.be/N1UDsjqwGqc 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h 

LINGUAGEM: No caderno colar o ingresso (disponível no APP) copiar a palavra Ingresso e desenhar a parte 

da história que mais gostou. 

DATA COMEMORATIVA:  Dia Internacional da mulher – confecção de lembrancinha (enviado para casa). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LINGUAGEM:  Assista ao vídeo da vogal i . No caderno faça a vogal i (minúscula cursiva) e desenhe  o que 

aparece no vídeo que começa com essa letra.  

https://www.youtube.com/watch?v=GxX5RUuFkmA&ab_channel=TVEnsinocomProfessorDelfim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Lj5sx7-Ql3w
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://youtu.be/N1UDsjqwGqc
https://www.youtube.com/watch?v=GxX5RUuFkmA&ab_channel=TVEnsinocomProfessorDelfim


 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 09/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

 

INFORMÁTICA:  Olá, pessoal! Hoje, vamos desenvolver várias atividades divertidas 

sobre o alfabeto, letras, números, formas e procurar objetos para treinarmos  coorde-

nação motora!  

 QUINTAL DA CULTURA: O ALFABETO VIROU HISTÓRIA 

 PROCURANDO OBJETOS 

 ESTOURA BALÕES (FORMAS, NÚMEROS, LETRAS) 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática – Ideias de coelho. Ficha 7 – desenhar. 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

ARTE: (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática – O homem e a tecnologia.  

Ficha 1 – reproduzir os desenhos da figura 1 (com lápis de cor marrom). 

Ficha 2 – com a reprodução da ficha 1 fazer um desenho para um amigo. 

  

 4ª aula: (16:30h - 17:15h 

MATEMÁTICA: Folha de atividade – Vamos ligar o numeral 3 às quantidades. (Disponível no APP). 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem.  Folha de atividade: Circule a vogal i nas palavras abaixo. Agora pinte somen-

te as figuras começadas com essa vogal. (Disponível no APP). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OKlk2kLxm_Q
https://www.discoverykidsplus.com.br/jogos/mbpr-procurando-objetos
http://www.escolagames.com.br/jogos/estouraBalao/


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 10/03   

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM:  No caderno escreva o seu nome e desenhe você brincando do que mais gosta. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: https://www.youtube.com/watch?v=H1VFa2ckwbQ&ab_channel=OsPequerruchos 

No caderno faça o numeral 3 e depois desenhe uma árvore com 3 frutas.  

 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Imitar o Boneco -  A alfabetização depende de muitos outros fatores antes de ler, es-

crever e calcular, nossos alunos necessitam de um corpo em movimento, uma mente preparada e motivada 

para a aquisição de símbolos e códigos de comunicação gráfica, conduzindo a criança ao caminho da inde-

pendência. Vamos trabalhar nessa atividade a coordenação motora global e conhecimento corporal!! Essa 

atividade é uma adaptação para as próximas atividades, que vai ser a construção do nosso alfabeto corporal. 

A aprendizagem só é significativa se andar junta com a experiência do corpo, se é construída pelo caminho 

das sensações.https://youtu.be/tCFFVGDf9q8 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Folha de atividade. Vamos pintar de acordo com o número. (Disponível no APP). 

LIÇÃO DE CASA: Matemática.  Folha de atividade.  Faça o numeral 3. Agora desenhe 3 flores no vaso. 

(Disponível no APP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1VFa2ckwbQ&ab_channel=OsPequerruchos
https://youtu.be/tCFFVGDf9q8


 

 

 

 

 

 QUINTA-FEIRA – 11/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo e depois copie no caderno as palavras que aparecem no vídeo. Circule a vogal I 

nas palavras. https://www.youtube.com/watch?v=gomv36fuX5M&ab_channel=ABC123AlfabetoPortugu%C3%AAs 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h 

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

che. Fichas 6 e 7 EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia 

 https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDAPJCDB307042020AD 

Fazer direto na apostila. 

Obs: Na ficha 7 colar os desenhos de prato (enviado para casa). 

 

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 tecnologia. Ficha 2 – desenhar. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: Assista ao vídeo e depois no caderno desenhe o que começa com a letra I. 

https://www.youtube.com/watch?v=ksdV65sc3fI&ab_channel=NossavidacomAlice 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem.  Folha de atividade. Vamos circular as vogais a, e, i (minúsculas cursivas) 

nas palavras . Faça um belo colorido. (Disponível no APP). 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gomv36fuX5M&ab_channel=ABC123AlfabetoPortugu%C3%AAs
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDAPJCDB307042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=ksdV65sc3fI&ab_channel=NossavidacomAlice


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 12/03   

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

LINGUAGEM:  No caderno faça a vogal I (maiúscula cursiva) da Iara. Capriche no desenho.  

https://www.youtube.com/watch?v=LBM5JJJVL00&ab_channel=TurmadoFolclore 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Sequência didática: New friends at school (Novos amigos na escola). Fichas 2 (texto) e 3 – 

desenhar. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

LINGUAGUEM:  Folha de atividade. Ligue cada desenho à sua letra inicial. (Disponível no APP). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PARQUE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBM5JJJVL00&ab_channel=TurmadoFolclore

