
 

 

 

 

 
Bragança Paulista, 12 de março de 2021. 

 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 1 da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 15/03 a 19/03 

 

  #fiqueemcasa 
 
 

Como todos sabem, seguindo decreto municipal, nessa semana continuaremos com nossas aulas 

no modelo online. 

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

novamente.  

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

As aulas serão transmitidas simultaneamente na medida do possível pelo zoom. Entrar na reunião 

Zoom https://us04web.zoom.us/j/71932330194?pwd=YjJlRXQyamRzRTJSeTZJZzlWbVd2Zz09  

                           ID da reunião: 719 3233 0194 Senha de acesso: 40346666 

 

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

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamen-

to presencial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/71932330194?pwd=YjJlRXQyamRzRTJSeTZJZzlWbVd2Zz09


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 15/03 

LINGUAGEM: Chamadinha do Infantil 1:  https://youtu.be/99l6r75NkH8 

MATEMÁTICA: Ficha número 5:  https://youtu.be/4Yb8jcFLS4w 

 

TERÇA-FEIRA – 16/03 

ARTE: Vamos assistir a um vídeo sobre a arte do Circo: https://youtu.be/qmUQr3zrqXM 

LINGUAGEM: Ficha número 7: https://youtu.be/hB7tDRcZLkI 

 

QUARTA-FEIRA – 17/03 

EDUCAÇÃO FÍSICA: COORDENAÇÃO MOTORA FINA - A coordenação motora fina é a capacidade de contro-

lar o corpo em movimentos específicos feitos com as mãos e os dedos. Esses movimentos, extremamente pe-

quenos e precisos, requerem alta concentração e boa coordenação olho-manual. É muito importante que as crian-

ças tenham um bom controle dos músculos das mãos. Essa habilidade é, de fato, essencial para aprender a es-

crever e para realizar muitas atividades e trabalhos que ocorrerão durante o seu desenvolvimento. 

Materiais utilizados: Caixa de ovos, Rolinho de papel higiênico, grãos ou papel. https://youtu.be/JNaY-bIrG7g 

 

MATEMÁTICA: Ficha número 6: https://youtu.be/xT-SMq_uZfg 

            

QUINTA-FEIRA – 18/03 

MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/V7H1-WyH3jY  

Sons dos animais 

Livro do Seu Lobato                        

Música: Seu Lobato tinha um sítio 

 

NATUREZA: Vamos conhecer a lenda do Curupira, uma história contada pelos índios e pelos ribeirinhos: 

https://youtu.be/gKpiIzfNQA8 

 

SEXTA-FEIRA – 19/03 

INGLÊS: Estamos trabalhando a letra do nosso nome. Vamos assistir a um vídeo sobre as letras do alfabeto 

em inglês: https://youtu.be/BqX8SMsHg0M 

 

LINGUAGEM: Ficha número 8: https://youtu.be/RvwGOGPvqhA 
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