
 

 

 

 

 
Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do Infantil 1 da Educação Infantil 

Planejamento Semanal de 05 a 09/04 
 

 
Lembramos que o período de 29/03 a 01/04 foi decretado feriado, as-
sim, retomaremos nossas aulas no dia 05/04. 

 
 

 

  #fiqueemcasa 
 
  

Seguimos com nossas aulas, aguardando e respeitando as determinações do governo, que podem 

mudar em questão de dias. 

Vamos sempre respeitar as determinações, cumprir os protocolos para ficarmos todos bem. 

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

 Link para acesso às aulas:  

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 referen-

te ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo 

nesse tempo de afastamento presencial.  

 

           Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 05/04 

LINGUAGEM: História da Bela Adormecida https://youtu.be/grj3uMkm1aw 

Ficha número 10: https://youtu.be/9WmTp_L614M 

 

MATEMÁTICA: Bingo: Padaria do Zé Rico https://youtu.be/BGAXbnSspY0 

 

TERÇA-FEIRA – 06/04 

ARTE: Ficha número 3: https://youtu.be/CA5FQHib008 

 

LINGUAGEM: Ficha número 11: https://youtu.be/jv1d_17OTII 

 

QUARTA-FEIRA – 07/04 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Dançando com os amigos - A dança no ambiente escolar, precisa ser trabalhada de 

uma maneira lúdica, permitindo que o aluno descubra mais sobre seu próprio corpo e sobre o ambiente com o 

qual interage.  

É por meio do ato de dançar descontraidamente que a criança consegue perceber o espaço ao seu redor, os 

colegas que dançam com ela, o ritmo e a melodia da música que toca, o peso de seu próprio corpo, entre 

outros.  

Benefícios da dança para as crianças: * Descoberta do próprio corpo e das possibilidades de movimento; * 

Estímulo da criatividade e formas variadas de expressar sentimentos; * Ganho de autonomia e inteligência 

corporal; * Aumento da sensibilidade às experiências vivenciadas; * Obtenção de novas formas de olhar o 

mundo; * Desenvolvimento de coordenação motora, resistência, força, flexibilidade, etc.; * Ampliação da auto-

estima; * Criação de elos afetivos e sociais; https://youtu.be/9V6lx7r1AA8 

 

MATEMÁTICA: Números https://youtu.be/Zi-cEMm3m9g 
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QUINTA-FEIRA – 08/04 

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/GmuXFbQ-jls  

Projeto Pedagógico - Identidade 

Cantando os nomes - Música: Eu sou eu (Marcelo Serralva) 

 

NATUREZA: Como está o clima hoje? https://youtu.be/nTT_WSKi6mI 

 

 

SEXTA-FEIRA – 09/04 

INGLÊS: Música: https://youtu.be/og1esk_CJ1w 

Ficha número 3 https://youtu.be/DDsPgwODbWY 

 

LINGUAGEM: Chamadinha https://youtu.be/99l6r75NkH8 
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