
 

 

Inf.: 0529/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 09 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3A – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 

 
 

#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
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Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 

OBS: As atividades estão disponíveis no App , no ambiente Conteúdo de Aula/dever, para im-
pressão. 
 

QUARTA-FEIRA – 09/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=9Up0fahOgXA&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.   

Vamos conhecer a letra T/t/ T/t. Assista ao vídeo: clique aqui. No seu caderninho, faça as quatro formas de letra T  e desenhe os três 

animais que começam com essa letra que aparecem no vídeo. Com o T (maiúsculo letra cursiva) escreva o nome de uma pessoa. 

Vamos aprender o numeral 21. Faça dez vezes esse numeral no seu caderninho.   

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem). Sequência didática: Janelas Encantadas. Fichas 9 e 10 (explicação no vídeo). 

 

   
INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=aP9VG5_fLuk para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

Programação:  

Family and Rhymes  

- Introdução  

- Música: You are my sunshine 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno - activity sheet 7)  – realização da ativi-

dade na ADD). 

Obs: Todas as atividades deverão ser guardadas em um envelope grande ou saquinho plástico com nome completo, série e matéria 

(Inglês) para ser entregue na data marcada pela escola. 

 

QUINTA-FEIRA – 10/09 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=yO2eXrtTC5k&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha. 

Estamos aprendendo a letra T. Assista ao vídeo da família silábica dessa letrinha. Clique aqui. Agora pegue a folhinha (disponível para 

impressão no app da escola). Complete as palavras com as sílabas ta-te-ti-to-tu (na letra cursiva). 

Faça uma árvore bem grande numa folha e cole 21 pedacinhos de papel colorido como se fossem as frutas. 

Apostila de Natureza e Cultura. Sequência didática: O Homem e a tecnologia. Ficha 19 (explicação no vídeo). 

TED (tempo de estudo dirigido) ou Lição de Casa: Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem) Lição de casa 1 (explicação no 

vídeo).   

    

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse 

o link: https://www.youtube.com/watch?v=QOHNarHgS7s 

Objetivos: Desenvolve a relação espaço, ritmo e concentração. 

Atividade: Brincadeira: Bilboquê 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Up0fahOgXA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mPoPKSWZEd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aP9VG5_fLuk
https://www.youtube.com/watch?v=yO2eXrtTC5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qxpScBpgnIw
https://www.youtube.com/watch?v=QOHNarHgS7s


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 11/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=zk9lUwdjvWw&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.    

Continuando com a letra T assista ao vídeo: clique aqui. No seu caderninho faça seis vezes a letra T (maiúscula e minúscula na letra 

palito) e copie o nome do animal que começa com essa letra que aparece no vídeo. 

Numeral 21. Pegue a folhinha (disponível para impressão no app da escola). Vamos escrever o numeral 21. Capriche!!!  

Apostila de Investigação e descoberta (matemática). Sequência didática: Os primeiros habitantes da terra. Ficha 7 (explicação no 

vídeo). 

   

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=GPtoHZXck7A, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos fazer um origami de casinha e decorá-la com muita criatividade e capricho. 

 Preparado (a) para começar a nossa arte? 

A ATIVIDADE DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA PARA AVALIAÇÃO NO DIA 22/09, CONFORME O INFORMATIVO 0460/20.  

Materiais para a aula: Folhas sulfite (ou qual tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor, revista e/ou jornais e/ou 

impressos (se desejar), tesoura, cola. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO.  
 

SEGUNDA-FEIRA – 14/09 

 Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=5LNT0ew2EGI&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.  

Estamos aprendendo a letra T. Assista ao vídeo: clique aqui  agora pegue a folhinha (disponível para impressão no app da escola). 
Faça a letra t (minúscula cursiva) da palavra trem. 
Curiosidades sobre os tucanos. Assista ao vídeo: O tucano é muito esperto. Clique aqui no seu caderninho, desenhe o que você mais 
gostou. 
Faça a sequência do número 1 até 21 no seu caderninho. 
TED (tempo de estudo dirigido) ou Lição de casa: Apostila de Investigação e descoberta (matemática) Lição de casa 1 (explicação no 
vídeo). 

   
MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/uPh77oO6YZE com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música: Ficha 12 – O homem e a tecnologia 

Diferença entre a intensidade sonora do rock e da bossa nova. 

Transformando bossa nova em rock – música: Garota de Ipanema 

Transformando rock em bossa nova – música: Splish Splash 

Atividade da Ficha 12: Quais instrumentos poderiam ser usados para tocar Garota de Ipanema em rock? Qual instrumento poderia ser 

usado para transformar Splish Splash em bossa nova?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zk9lUwdjvWw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2QoCSqV2F3U
https://www.youtube.com/watch?v=GPtoHZXck7A
https://www.youtube.com/watch?v=5LNT0ew2EGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sZG55KAeZrg
https://www.youtube.com/watch?v=WN2otrZlmPU
https://youtu.be/uPh77oO6YZE


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 15/09 
 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=TKeWF1RXPDs&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.  

Estamos aprendendo a letrinha T. Pegue a folhinha (disponível para impressão no app da escola). Faça a letra T (maiúscula cursiva) 

do Tadeu e do Tiago. 

No seu caderninho faça a letra T (minúscula cursiva) e faça um desenho que começa com essa letra. 

Numeral 21. Assista ao vídeo: O bichinho da maçã. Clique aqui pegue a folhinha (disponível para impressão no app da escola). Va-

mos contar e pintar 21 maçãs. 

  
 
 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/wbv9P9GazBo com as orientações da profª. Gabi.  
Programação: Nessa semana, vamos reforçar nossos conhecimentos sobre o alfabeto e sobre matemática! Vamos lá!!! 

 CAÇA LETRAS 

 CLIQUE ALFABETO 

 NUMERAIS COM ÁUDIO 

 LABIRINTO - PASSARINHO 

 
OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana retrasada (de 26/8 a 01/9). Você precisará 
imprimir e realizar esta atividade para entregá-la no colégio no final do bimestre, conforme orientações já enviadas pelo 
app e por e-mail dos responsáveis. 
 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes sociais com a #objetivo-
bragança? � 

__________________________________________________ 
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 (♦NOVO♦) 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TKeWF1RXPDs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=POUkP6XpPEI
https://youtu.be/wbv9P9GazBo
https://www.digipuzzle.net/minigames/matrixabc/matrixabc.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/likearocket/likearocket_alphabet.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_audio_one_till_twenty_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm
https://www.jogosgratisparacriancas.com/labirintos/jogos_labirintos_passarinho.php
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

