
 

 

 

 
Bragança Paulista, 14 de Maio de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do Infantil 3A da Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 17 a 21/05 

 
 

  #fiqueemcasa 
 
  

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois 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 

acompanhadas 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 – 17/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 10: O homem e a tecnologia. 

Instrumentos usados para tocar rock: Bateria, sax. 

Músicas: Splish Splash (rock), Alecrim Dourado e Garota de Ipanema (estilo bossa nova). 

Atividade da Ficha 10: Qual música você gostou mais? Faça um desenho para representá-la. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)                                                                                                               

LINGUAGEM – Multimídia: Apresentação da letra h. Aprenda a letra H com o nosso amigo, Heitor / Abece-

dário para crianças. https://www.youtube.com/watch?v=cRw6sih8twQ 

Converse com a sua professora sobre os nomes que começam com a letra H: Heitor, Helena, Hélio, Henrique... 

Folha de Atividade: Vamos treinar a letra H (maiúscula cursiva). Enviado para casa. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre. 

Apreciação da obra de arte: O abraço - Romero Britto  

Histórias Meu Anjo apresenta: Douglas quer um abraço - David Melling  

https://www.youtube.com/watch?v=JkXd8K8kjwc 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Aprendendo os números - Assista ao vídeo: Quintal da Cultura - Número 13 

https://www.youtube.com/watch?v=E-rJPUwqtGY 

Com giz de lousa, faça o número 13 no chão do pátio da escola. Em casa, faça no caderno com giz de cera. 

DATA COMEMORATIVA: Dia Internacional da Família (15/05) 

Mundo Bita - Nossa Família [clipe infantil] https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

No caderno, desenhe a sua família e faça o numeral correspondente à quantidade de pessoas. 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cRw6sih8twQ
https://www.youtube.com/watch?v=JkXd8K8kjwc
https://www.youtube.com/watch?v=E-rJPUwqtGY
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 18/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje nossas atividades serão sobre o nosso novo Projeto Pedagógico “A 

amizade é mágica – amigos para sempre”, o alfabeto e matemática, utilizando a Informática para reforçar o 

que estamos aprendendo!!! 

 

 HISTÓRIA: VAMOS FAZER AMIGOS 

 JOGO LETRINHAS (vamos usar as letras para escrever o nosso nome ou os nomes dos nossos 

amigos?) 

 ENCONTRANDO AS LETRAS NO TECLADO 

 EU SEI CONTAR 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

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

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: A Mônica e o Sansão – Fichas 22 e 23 

EAD Colégio Objetivo – Professora Cássia Portal Tv Web (objetivo.br) 

O Caça Sansão | Turma da Mônica https://www.youtube.com/watch?v=bKTuztsK_zM 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 8 (Sport is cool!) 

Sugestão de video: https://www.youtube.com/watch?v=bgN3emjfrFc 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ARTE: Sequência didática: O homem e a tecnologia. Ficha 6 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem (Imagens, sons e palavras) Sequência didática – A Mônica e o Sansão. Li-

ção de casa 3 (ficha) – Registre nos quadros abaixo o que você acha que aconteceu depois disso. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCQ9KLb0zos
http://www.escolagames.com.br/jogos/letrinhas/?deviceType=computer
https://www.digipuzzle.net/minigames/easytyping/easytyping.htm?language=portuguese
http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/MSIV230420AD
https://www.youtube.com/watch?v=bKTuztsK_zM
https://www.youtube.com/watch?v=bgN3emjfrFc


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 19/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo - HA HE HI HO HU | família do H  

https://www.youtube.com/watch?v=y7d-lRSAT2U 

Converse com a professora sobre as palavras com a letra h: herói, hélice, hotel, hoje, hino. 

Folha de Atividade: Vamos treinar a letra h (minúscula cursiva). Enviado para casa. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo do numeral 13 https://www.youtube.com/watch?v=NLC3j_BFgMM 

No caderno, desenhe 13 lápis e pinte cada um de uma cor. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCANDO COM O OUTRO – VALORIZANDO A AMIZADE ATRAVÉS DAS BRIN-

CADEIRAS – Introdução ao Projeto Pedagógico  do 2º bimestre. Vamos observar o conhecimento prévio dos 

nossos alunos. https://youtu.be/kXUGbkIMG_A 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo – Transformando o número 13 numa borboleta 

https://www.youtube.com/watch?v=UqbxHONHsPA&ab_channel=Papelideias 

Faça o desenho no caderno. 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Folha de atividade: Vamos pintar somente as figuras que começam com a 

letra h (enviado para casa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7d-lRSAT2U
https://www.youtube.com/watch?v=NLC3j_BFgMM
https://youtu.be/kXUGbkIMG_A
https://www.youtube.com/watch?v=UqbxHONHsPA&ab_channel=Papelideias


 

 

 

 

 

 

 

 QUINTA-FEIRA – 20/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)    

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: O Hipopótamo que tinha ideias demais 

https://www.youtube.com/watch?v=00--3VJul1s 

No caderno, desenhe um hipopótamo e escreva o nome. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Entre patas e pés. Fichas 28, 29 e 30 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia Portal Tv Web (objetivo.br) 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

NATUREZA E CULTURA: Nina Imagina - Natureza (Videoclipe infantil) 

https://www.youtube.com/watch?v=G7ZxKmVbCrg 

Vamos dar uma volta pela escola (em casa após assistir ao vídeo), observe a natureza e depois no caderno 

ou numa folha de sulfite, desenhe tudo o que você viu. 

 

 4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: Assista ao vídeo - Vamos conhecer a história da letra "h" 

https://www.youtube.com/watch?v=c6g7cvoIk9M 

Com o auxílio da professora faça uma lista de palavras que começam com a letra H.  

Folha de atividade: Ligue e copie as palavras no lugar correto (enviado para casa). 

DATA COMEMORATIVA: Dia Mundial das abelhas. Varal de Histórias – Abelha que não fazia mel 

https://www.youtube.com/watch?v=yGlFh-ZiADg&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Folha de atividade: Faça o numeral 13 dentro dos quadrados. Desenhe até 

chegar à quantidade 13 (enviado para casa). 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=00--3VJul1s
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/EPPII2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=G7ZxKmVbCrg
https://www.youtube.com/watch?v=c6g7cvoIk9M
https://www.youtube.com/watch?v=yGlFh-ZiADg&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias


 

 

 

 

                                                     

 

SEXTA-FEIRA – 21/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Contagem – Assista ao vídeo: Aprenda sobre estrelas, Ethan vê as constelações no céu!  

https://www.youtube.com/watch?v=yA-77w58Gbs 

Divida os objetos da sala em grupos de 13. Em casa pegue 13 objetos. Agora no caderno, desenhe 13 estrelas 

usando giz de cera. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: O alfabeto - letra h - belatubekids 

https://www.youtube.com/watch?v=7W32yiQpodU 

Modele os quatro tipos de letra h com massa de modelar. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LINGUAGEM: Caixa surpresa. Vamos descobrir o que tem na caixa que começa com a letra h. 

BIBLIOTECA: Hora da história: A honestidade - com Rúbia Mesquita 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_c35L1N1z4 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE: Atividade de movimento  

Vamos mexer o corpo! https://www.youtube.com/watch?v=PHAhmViCT1A&t=91s 

 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yA-77w58Gbs
https://www.youtube.com/watch?v=7W32yiQpodU
https://www.youtube.com/watch?v=Q_c35L1N1z4
https://www.youtube.com/watch?v=PHAhmViCT1A&t=91s

