
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 09 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3B da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 12/04 a 16/04 

 

  #fiqueemcasa 
  

 

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 presencial-

mente novamente.  

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

Para acessar, basta entrar no 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. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

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

e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presencial.  

 

       Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 

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


 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 12/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM – Multimídia: Apresentação da Letra B. Assista ao vídeo:  O caso do Bolinho 

https://www.youtube.com/watch?v=iV1NGw3pAj0 

Folha de atividade: Faça a letra b de bolo (cursiva e palito minúscula). Disponível no APP. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Contagem: O número 6. Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AWRxK466Hyg 

Folha de atividade: Cubra os pontilhados e continue fazendo o numeral 6 (Disponível no APP). 

 
 
 

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 3 (colar figuras). Disponível 

no APP. Assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-RshsFEgdXg&ab_channel=SmileandLearn-Portugu%C3%AAs 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

LINGUAGEM: Assista ao vídeo da letra B.  

https://www.youtube.com/watch?v=NC4wAux3yrg&ab_channel=LianaRibeiro 

No caderno copie três palavras que começam com a letra B que aparecem no vídeo. Com lápis de cor verme-

lho circule as letras B. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iV1NGw3pAj0
https://www.youtube.com/watch?v=AWRxK466Hyg
https://www.youtube.com/watch?v=-RshsFEgdXg&ab_channel=SmileandLearn-Portugu%C3%AAs
https://www.youtube.com/watch?v=NC4wAux3yrg&ab_channel=LianaRibeiro


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 13/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/J242JfsQTnY   

Apostila de Música – Ficha 5: Formas de tocar 

Grupos populares e orquestras, instrumentos e músicas de origem africana e portuguesa. 

Conhecendo a Kalimba 

Atividade da Ficha 5: Desenhe os instrumentos de origem africana e de origem portuguesa que você  acha 

que podem se misturar e fazer um som incrível! 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: A Raposa e a Cegonha -  Fichas 12 e 13. 

EAD Colégio Objetivo – Professora Cássia https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IC407042020AD 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

LINGUAGEM: Assista ao vídeo da letra B.  

https://www.youtube.com/watch?v=XQHw050AHe4&ab_channel=OsPequerruchos 

Folha de atividade: Faça a letra b de boneca (maiúscula e minúscula cursiva). Disponível no APP. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

ARTE: Se eu fosse uma árvore. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCoaHrfz3Ag   

Já sabemos que as árvores são muito importantes para nós, não é mesmo?  Use tintas coloridas e com as 

pontinhas dos dedos faça uma árvore bem bonita numa folha de sulfite. Se não tiver tinta em casa, use cane-

tinhas. 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Baleia começa com a letra B. Curiosidades sobre as baleias. Acesse o link 

abaixo e descubra muitas coisas sobre as baleias. Está curioso (a)? Vamos lá!  

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

No caderno desenhe a baleia que mais gostou, escreva a palavra baleia e circule com lápis de cor azul a letra b. 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/J242JfsQTnY
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IC407042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=XQHw050AHe4&ab_channel=OsPequerruchos
https://www.youtube.com/watch?v=wCoaHrfz3Ag
https://www.youtube.com/watch?v=MQqLpnnIDFU


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 14/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Aproveitando a letra B, vamos ouvir a música - “Bruxa Zigfrida” 

Já imaginou uma bruxa que mora num castelo, gosta de confusão e tem cabelo espetado? Será que ela seria 

engraçada? Tem uma bruxinha que é assim! É a Zigfrida!  Aposto que você vai adorar brincar com ela!  

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=d9k8H9-owFg 

Folha de atividade: Vamos treinar a letra b de bruxa (minúscula cursiva) Disponível no APP. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Música dos números: https://www.youtube.com/watch?v=MipLKD8zXL0 

Folha de atividade: Ligue o numeral 6 ao conjunto correspondente. (Disponível no APP) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje vamos conhecer uma linda historinha sobre a natureza e suas cores! 

Depois, vamos treinar a nossa coordenação motora com diversão, trabalhando com o Projeto Pedagógico “Eu 

e minhas mãos”! NÃO PERCAM A AULA DE HOJE!!!   

 

 Historinha: Nature’s colors (cores da natureza) 

 LIGUE LEGAL 

 ESCREVENDO ABC 

 LABIRINTO DO PEIXINHO 

OBS.: No aplicativo, há uma atividade de Informática para imprimir. Ela deverá ser feita pelo aluno e 

entregue na escola para avaliação em data e horário que serão comunicados oportunamente. 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

Matemática – No caderno, cole 6 figuras (que quiser) e faça esse numeral ao lado. 

Alto e baixo – assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9hPa0zK8RUg 

Que tal desenhar a sua família? Quem é o mais alto? 

LIÇÃO DE CASA: COORDENAÇÃO MOTORA FINA: Lembra da caixa tátil?  

Segue um modelo, mas fique à vontade para usar o material que tiver em casa.  

http://www.brinquedoebrincadeira.com.br/blog/caixa-de-areia-para-aprender/ 

Treine a letra b, o seu nome e de toda sua família. No caderno, escreva o seu nome em letra cursiva. Se você 

tiver a letra b em seu nome circule-a com lápis de cor verde. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d9k8H9-owFg
https://www.youtube.com/watch?v=MipLKD8zXL0
https://www.youtube.com/watch?v=dU4M4UJmkaQ
https://jogoseducativos.hvirtua.com/ligue-legal-figuras
https://jogoseducativos.hvirtua.com/escrevendo-abc
https://www.jogosgratisparacriancas.com/labirintos/8-jogo-labirintos-peixe.php
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=9hPa0zK8RUg
http://www.brinquedoebrincadeira.com.br/blog/caixa-de-areia-para-aprender/


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 15/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM: Você se lembra da nossa caixa surpresa? Então vamos lá! 

A professora vai colocar um objeto que começa com a letra b dentro de uma caixa e tente adivinhar o que é. 

No caderno, faça uma caixa bem grande no meio da folha e desenhe dentro esse objeto. Escreva o nome. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Medidores e medidas.  

Fichas14 e 15 (não fazer).  Ficha 16 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDMM307042020AD 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Bola de Meia - Vamos lembrar de uma brincadeira antiga e mostrar que com um pou-

quinho de imaginação é possível fazer um brinquedo super legal em casa. Essa atividade vai proporcionar o 

estímulo da criatividade, da coordenação motora, exploração de texturas diferentes e o melhor de tudo a inte-

ração entre pais e filhos, fazendo com que essa atividade se tornasse um momento especial e muito divertido.  

https://youtu.be/AzJssjNC-88 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: Texto: “Vamos brincar no bosque”. 

Folha de atividade: Pinte de amarelo todas as letras B. (Disponível no APP)  

Jogo da memória da letra B para brincar e aprender. Se quiser imprimir, está disponível no APP. 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem - Vamos brincar de forca? 

A brincadeira da Forca estimula a linguagem, a criatividade, memória e raciocínio. É importante colocar pala-

vras conhecidas como o próprio nome, do papai, da mamãe, irmãos....Você precisará de uma folha e um lá-

pis. Boa sorte              

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDMM307042020AD
https://youtu.be/AzJssjNC-88


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 16/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: História: A fila dos números 

https://www.youtube.com /watch?v=44hnDuUNb98 

No caderno, faça os números de 1 até 6 numa linha vertical e cole papel picado (qualquer tipo) de acordo 

com a quantidade.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

INGLÊS:  Hello & Goodbye Song - Greetings Songs for Preschoolers 

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

Sequência didática – New friends at school (Novos amigos na escola). Ficha 5  

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

BIBLIOTECA: Aprender o ABC das frutas e dos legumes.  Como ensinar os nomes dos alimentos para as 

crianças. Assista ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=9VZfQR1BYTo 

Procure em revistas ou folhetos de supermercado, figuras de frutas e legumes que começam com a letra B e 

cole no caderno (ou desenhe). 

 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PARQUE: Brincadeira Sonora: Clap Clap Song -  https://www.youtube.com/watch?v=0HByXWgkMwk 

Ao início da música, as crianças acompanham o ritmo batendo na folha de papel e fazendo os movimentos. 

Seguir o ritmo da música usando como recurso sonoro os sons produzidos pelo papel.  Ao final, cada criança, 

faz uma dobradura do que quiser com o papel e cola no caderno. 

E para fechar a nossa semana com a letrinha b. 

Booba 🌎 Museu de Ciências 🌎 Desenhos animados engraçados para crianças. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5jJcFSDcGI 

 
 

   
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QnFMLpaRSZQ
https://www.youtube.com/watch?v=9VZfQR1BYTo
https://www.youtube.com/watch?v=0HByXWgkMwk
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