
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 05 de março de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Baby da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 08/03 a 12/03 

 

  #fiqueemcasa 
 
 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-

verno do Estado de São Paulo com o revezamento necessário, mas, mais uma vez precisamos ficar 

remotos. 

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente 

novamente. 

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

Aos poucos vamos nos adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as 

necessidades dos nossos educandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

companhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

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

familiares e pessoas de convívio diário. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA - 08/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

Roda de conversa e Música: 

  

 

 

 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: BOLINHAS DE PAPEL 

A criança irá fazer bolinhas de papel com jornal ou revista e jogar dentro de um recipiente. Auxilia no desen-

volvimento de habilidades com a coordenação motora fina, concentração e a percepção visual. Segue abaixo 

o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=mxSL8eDcujg&feature=youtu.be 

 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: PESCA COM PENEIRINHA 

Em uma bacia com água ou não, pois a pescaria poderá acontecer apenas com o uso da peneirinha. Colocar 

vários brinquedos que tenha disponível para que a criança faça a transferência de um recipiente para outro.  

Através dessa atividade lúdica, é possível trabalhar a coordenação motora fina dos alunos. Segue abaixo o 

link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=M3wl9mMScrQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU
https://www.youtube.com/watch?v=mxSL8eDcujg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M3wl9mMScrQ


 

 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 09/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Roda de conversa e Música: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wnkdc5NX0H0 

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

 

OBJETO, ESPAÇO E TEMPO: ATIVIDADE: CADÊ MEU BRINQUEDO? 

Atividade simples, mas que desenvolve a noção do objeto, espaço e tempo. Combinar com a criança que seu 

brinquedo será escondido, e ai embrulha ele com um papel alumínio e esconde depois faz ela procurar e de-

sembrulhar o brinquedo. Segue abaixo o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=6j71gofxReE&feature=youtu.be 

 

 

CONCENTRAÇÃO - ATIVIDADE: TIRAR O DUREX COLORIDO 

As crianças vão tirar o durex colorido ou fita crepe, que está grudado na parede, treinando habilidades moto-

ras como equilíbrio e habilidade cognitivas como a concentração. Segue abaixo o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=ri0S9ig8R4g&feature=youtu.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE
https://www.youtube.com/watch?v=wnkdc5NX0H0
https://www.youtube.com/watch?v=CuaUuMNfJQk
https://www.youtube.com/watch?v=6j71gofxReE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ri0S9ig8R4g&feature=youtu.be


 

 

 
 
 
  

QUARTA-FEIRA – 10/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LIVRO CANTADO INFANTIL: 

  

 

 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: PEGANDO O ALGODÃO COM PINÇA 

Nesta atividade vai precisar de dois potes, e bolinhas de algodão, vamos fazer o movimento com o pegador 

de tirar e por. Incentivar as crianças trabalharem o movimento de pinça, exercitando a força dos dedos indi-

cador e polegar.Segue abaixo o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=k_XznMTfg8Q&feature=youtu.be 

 

CONCENTRAÇÃO - ATIVIDADE: TIRAR A FITA DO BRINQUEDO 

Colocar para a criança no chão várias bolas ou brinquedos, grudados com fita crepe no chão. Depois peça 

para a criança retirar a fita crepe. Estimulando assim a concentração e atenção das crianças. Segue abaixo o 

link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=MjlngoayH7c&feature=youtu.be 

 

MÚSICA:  Acessar o link:   https://youtu.be/ztwzOnkfQ8c    

Discriminação auditiva – Sons dos bichos 

Música: Quem fez esse barulhinho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=37CDmx5on04
https://www.youtube.com/watch?v=_YTpfw-jCOs
https://www.youtube.com/watch?v=k_XznMTfg8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MjlngoayH7c&feature=youtu.be
https://youtu.be/ztwzOnkfQ8c


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 11/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO MOTORA FINA - ATIVIDADE: PRENDEDOR DE ROUPA 

Essa atividade é uma brincadeira simples com materiais da casa, prendedor de roupa e um pote, onde a cri-

ança vai colocar os prendedores na borda desse pote, estimulando a coordenação motora fina. Segue abaixo 

o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=3rjRRgsS8b8&feature=youtu.be 

ATENÇÃO, CONCENTRAÇÃO E COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: JOGO DO ENCAIXE 

Hoje vamos brincar de encaixar os lápis de cor ou prendedor de roupas na garrafa pet. Os alunos podem ex-

plorar a coordenação motora e concentração. Segue abaixo o link da atividade 

https://www.youtube.com/watch?v=h9P2rV6SnaI&feature=youtu.be 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  Pote com Fitas -  Faça furos na tampa do pote e passe as fitas por eles. Cada extre-

midade das fitas deve conter um nó para que não saia do pote ao ser puxado pela criança. Procure confec-

cionar este brinquedo com fitas de diferentes larguras, comprimentos, cores e texturas. 

Material Utilizado: um pote com tampa e fitas de diversas cores e tamanhos.  

Conquista de habilidades: Controle de tônus, motricidade visomotora fina, desenvolvimento movimento fino 

de pinça e três dedos, percepção de comprimento, jogo de fort-dá - jogo estruturante da psique, de ausência-

presença, auxilia e prepara a criança para o distanciamento dos familiares. 

https://youtu.be/eqCeuYE1uW8  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew
https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0
https://www.youtube.com/watch?v=3rjRRgsS8b8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h9P2rV6SnaI&feature=youtu.be
https://youtu.be/eqCeuYE1uW8


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 12/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA 

https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E 

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

 

CONCENTRAÇÃO E ATENÇÃO - ATIVIDADE: BRINQUEDOS NO QUADRADO 

Nesta atividade vamos fazer um quadrado de fita crepe no chão e colocar vários brinquedos em volta. A cri-

ança terá que colocar todos os brinquedos nesse quadrado, estimulando a concentração e atenção da crian-

ça. Segue abaixo o link da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ClKR18aI0M&feature=youtu.be 

 

 

CURIOSIDADE E ATENÇÃO - ATIVIDADE: ONDE ESTÁ O OBJETO? 

Vamos colocar vários potes ou copo descartável de boca para baixo e em um deles esconder um objeto e 

deixar a criança descobrir onde está o objeto, estimulando a curiosidade e atenção. Segue abaixo o link da 

atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgNmvHERPx4&feature=youtu.be 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA
https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc
https://www.youtube.com/watch?v=-ClKR18aI0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MgNmvHERPx4&feature=youtu.be

