
 

 

Inf.: 0645/20  
 
 

Bragança Paulista, 14 de outubro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3A – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 14/10 a 20/10 

 
  
 

#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  

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
../../../../../Mecanografia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Agosto/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 
Planejamento Semanal de 14/10 a 20/10 
  
 

QUARTA-FEIRA – 14/10 

Acessar o link:   https://youtu.be/i3uia2RvTy4 com as orientações da professora Celinha.  

Hoje vamos relembrar as letrinhas que já aprendemos. Assista ao vídeo: Vamos aprender as consoantes?  

Clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Ligue cada figura a seu nome. 

No caderninho que enviamos para casa, faça a sequência do numeral 1 até o 23 

Vamos assistir ao vídeo: Era uma vez... Mistério da bicicleta. Clique aqui. No caderninho desenhe a parte da 

história que mostra o que aconteceu com a magrela bicicleta. 

Vamos fazer dobradura de uma casa? Use os papéis que enviamos para casa. Assista ao vídeo: A casa feita de 

sonho. Clique aqui  

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=mXy2sP4X8PA para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

Programação:  

Lost and Found  

- Introdução  

- Música: Itsy Bitsy Spider 

- Explicação da atividade (apostila - activity sheet 23 e 24) 

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

- Sugestão de site: https://www.abcya.com/grades/k 

 

 
 

QUINTA-FEIRA – 15/10 

Acessar o link: https://youtu.be/hkA3vuTVTMM com as orientações da professora Celinha. 

Hoje vamos relembrar os numerais. Assista ao vídeo: O pintinho quadrado. Clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. 

Quantas bolinhas pretas têm em cada quadrado? 

Assista ao vídeo: O nome da gente. Clique aqui. Pegue uma folha, escreva seu nome bem no meio em 

letra cursiva e decore em volta dele. Use a sua imaginação. 

Continuando com a revisão das letrinhas, assista ao vídeo: Quem quer jantar com o sapo? Clique aqui. 

O que o sapo come? No caderninho desenhe e escreva os nomes. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos: Coordenação Motora, Ritmo, Lateralidade, Agilidade e Flexibilidade 

Material: cadeira, banco ou “puff”. 

Atividade: Exercícios Físicos e Coordenativos utilizando cadeira. Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, 

nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse o link, com orientação: https://www.youtube.com/watch?v=mO0lxLsyaFo.   e, em seguida, 

o link do vídeo com os exercícios: https://www.youtube.com/watch?v=_lxwXEFL_WI. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/i3uia2RvTy4
https://www.youtube.com/watch?v=YEDi-uRy-nM&feature=youtu.be&ab_channel=Coisasdecrian%C3%A7a
https://www.youtube.com/watch?v=AZ8F4XHek9Q&ab_channel=iG
https://www.youtube.com/watch?v=CzbWBAPvZxc
https://www.youtube.com/watch?v=mXy2sP4X8PA
https://www.abcya.com/grades/k
https://youtu.be/hkA3vuTVTMM
https://www.youtube.com/watch?v=X5ELfnN8jVE&feature=youtu.be&ab_channel=GotaM%C3%A1gica
https://www.youtube.com/watch?v=Err1KN-QSaM&feature=youtu.be&ab_channel=Hist%C3%B3riasinfantisnarradas-ProfessoraMayara
https://www.youtube.com/watch?v=6julRZaKvNo&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias
https://www.youtube.com/watch?v=mO0lxLsyaFo
https://www.youtube.com/watch?v=_lxwXEFL_WI


 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA –16/10 

Acessar o link: https://youtu.be/bFE2stnk-Hw com as orientações da professora Celinha. 

Vamos assistir ao filme Os três porquinhos? Clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. 

Caçando letrinhas.  

Vamos relembrar os numerais? Assista ao vídeo: clique aqui. No caderninho, faça a sequência do número 1 

até o 10 em ordem crescente e decrescente. Depois do 11 até o 20 (ordem crescente e decrescente). 

 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=sEno8fvR1wY, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, iremos ver várias esculturas feitas com sucatas, inspiradas nas obras do artista Eduardo Srur. Em 

seguida, vamos criar uma escultura com sucatas, algo bem legal e divertido, para ficar exposto em sua casa (solte sua imaginação) e 

quando estiver pronta, tire uma foto para enviar juntamente com o material no final do 4° bimestre.  

 Preparado (a)?? Muito capricho! 

Materiais para a aula: Sucatas, tesoura, cola, giz de cera ou canetinha e a foto impressa. 

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 – 19/10 

Acessar o link:  https://youtu.be/ZLJYEoMD5OE com as orientações da professora Celinha. 

Continuando com a revisão das letrinhas que já aprendemos. Clique aqui. No caderninho faça as letrinhas que 

já aprendemos. O que aparece no vídeo que começa com a letra S?  O Sapo Zé....vamos ver o vídeo do Sapo 

Zé? Clique aqui. Desenhe no seu caderninho o que o Sapo Zé pesca na piscina que também começa com a 

letra S. Escreva o nome ao lado do desenho. 

Assista ao vídeo: João e Maria. Clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. João estava com tanta 

fome que, quando entrou na casa da bruxa ele comeu: Capriche no colorido!!! 

Vamos brincar de ser desenhista. Como transformar o número 6 no burrinho do Shrek. Clique aqui  

 

MÚSICA: Acessar o link   https://youtu.be/7DKTbXgY0aY com as orientações da professora Cris Lima. 

Ficha 16 – O homem e a preservação da vida. 

Produção de sons graves e agudos, fortes e fracos. 

Confecção de um instrumento musical. 

Material necessário: 2 copos de vidro (pode ser de acrílico) com água em níveis diferentes, 1 lápis. 

*IMPORTANTE: Esta experiência sonora só deverá ser feita com a ajuda de um adulto.   

Atividade da Ficha 16: Represente nos quadros os sons que você produziu: fraco e forte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/bFE2stnk-Hw
https://www.youtube.com/watch?v=S8f8ixDbMV8&feature=youtu.be&ab_channel=PlanetaDoce-M%C3%BAsicasInfantiseDesenhos
https://youtu.be/DZCrP1Icq7c
https://www.youtube.com/watch?v=sEno8fvR1wY
https://youtu.be/ZLJYEoMD5OE
https://www.youtube.com/watch?v=VgUAWAX5dcI&ab_channel=AQUARELAKIDS
https://youtu.be/Z_EIjDwWGiI
https://www.youtube.com/watch?v=XvDSwsgJahA&feature=youtu.be&ab_channel=Faf%C3%A1contahist%C3%B3rias
https://www.youtube.com/watch?v=JBVPzUnX2aQ
https://youtu.be/7DKTbXgY0aY


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 20/10 
 

Acessar o link: https://youtu.be/P04qZWcdjrw com as orientações da professora Celinha. 

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem). Sequência didática: A Magrela. Fichas 15 e 16 (explicação no vídeo). 

Apostila de Natureza e Cultura. Sequência didática: O homem e a preservação do Meio Ambiente. Ficha 24 (explicação no vídeo). 

Apostila de Investigação e descoberta (matemática) Sequência didática: O circo. Fichas 13 e 14 (explicação no vídeo). 

 

              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/eJIFl99s7cU com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não 

há necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 

Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades legais com números e letras, além de treinarmos o uso do mouse!!! 

 ENCAIXA FORMAS 

 ENCONTRE OS NÚMEROS – VILA SÉSAMO 

 CHUVA ALFABÉTICA 

 JOGO DO LABIRINTO – DORA AVENTUREIRA 

__________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

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

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 

 

https://youtu.be/P04qZWcdjrw
https://youtu.be/eJIFl99s7cU
https://jogoseducativos.hvirtua.com/encaixa-formas
https://sesamo.com/pt-br/jogos/index.html?game=50_encontre-os-numeros
https://www.educajogos.com.br/jogos-educativos/alfabetizacao/chuva-alfabetica/
https://jogoseducativos.hvirtua.com/jogo-do-labirinto
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

