
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 07 de maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil Baby da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 10 a 14/05 

 
 

  #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, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencial-

mente novamente.  

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

  Link para acesso às aulas: 

https://us04web.zoom.us/j/74501545906?pwd=UWduS2tOS0ZiM0FDTzFKZVBWL3JSZz09  

 ID da reunião: 745 0154 5906    Senha de acesso: 40346666, em caso de impossibilidade da parti-

cipação, as mesmas deverão ser acompanhadas pela programação semanal abaixo. 

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

miliares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento 

presencial.  

Atenciosamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/74501545906?pwd=UWduS2tOS0ZiM0FDTzFKZVBWL3JSZz09


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 10/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

 RODA DE CONVERSA E MÚSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco 

https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: PEGANDO O ALGODÃO COM PINÇA 

Nesta atividade usaremos dois potes, bolinhas de algodão e faremos o movimento com o pegador 

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

dos indicador polegar. 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ATENÇÃO - COORDENAÇÃO MOTORA- ATIVIDADE - Colagem com papel crepom 

 Colar bolinhas de papel crepom em um desenho. Essa atividade auxilia no desenvolvimento de ha-

bilidades como coordenação motora fina, concentração, criatividade e a percepção visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU


 

 

 
 
 

 
 

TERÇA-FEIRA - 11/05 

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 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CURIOSIDADE E ATENÇÃO - ATIVIDADE: ONDE ESTÁ O OBJETO? 

Colocar vários potes ou copos descartáveis de boca para baixo. Em um dos copos esconder um ob-

jeto e pedir para a criança descobrir onde está o objeto, estimulando a curiosidade e atenção.  

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h)  

Escovação - Higiene - Mamadeira 

  

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ARTE - COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE - Pintura com cotonete 

Pintar um desenho usando cotonetes. A pintura com cotonete tem objetivo de auxiliar nosso aluno 

no aprimoramento da coordenação motora fina. 

  

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 12/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LIVRO CANTADO INFANTIL: 

https://www.youtube.com/watch?v=37CDmx5on04  

https://www.youtube.com/watch?v=_YTpfw-jCOs 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

COORDENAÇÃO MOTORA E TÁTIL - ATIVIDADE: MÃOS SENSORIAIS 

As mãos sensoriais é uma brincadeira simples e divertida. Para essa atividade precisamos apenas 

de luvas e materiais com texturas diferentes, como alimentos: arroz, feijão, lentilha, café ,etc.. Esse 

tipo de atividade com a criança auxilia o desenvolvimento motor e a concentração.  

MÚSICA: Sons onomatopeicos 

Propriedade do som: altura 

Cavalinho vai trotar 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CONCENTRAÇÃO - ATENÇÃO - ATIVIDADE - Pintura com rolo de papel higiênico 

Fazer vários carimbos com o rolo de papel higiênico com guache. Dar autonomia para a criança, já 

que ela pode usar o carimbo sem ajuda de adultos. Essa atividade tem como objetivo desenvolver a 

criatividade e imaginação, além de estimular a coordenação motora. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=37CDmx5on04
https://www.youtube.com/watch?v=_YTpfw-jCOs


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 13/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew 

https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE: JOGO DO ENCAIXE 

Cortar a garrafa pet e colocar bolinhas de algodão. É uma maneira divertida de exercitar o raciocínio 

e a coordenação motora.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Fórmula 1 - Vamos construir uma grande pista no chão e brincar com vários mo-

vimentos nas retas e curvas do circuito fórmula 1. Nessa brincadeira vamos trabalhar a estruturação es-

paço-temporal, noção corporal, equilíbrio, criatividade e imaginação. https://youtu.be/G9wNPQJ-GDs 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE - Colagem com folhas secas 

Hoje vamos colar folhas secas, vamos trabalhar e explorar movimentos de preensão e manipulação. 

Por meio do lúdico, as crianças podem explorar e manipular diferentes objetos como galhos, folhas 

secas, folhas verdes, etc.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew
https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0
https://youtu.be/G9wNPQJ-GDs


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 14/05 

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 

COORDENAÇÃO MOTORA E TÁTIL - ATIVIDADE: PISANDO NA CAIXA DE OVO 

Para essa atividade usaremos  caixa de ovo. A criança irá pisar em cima da caixa  e ao pisar as cri-

anças trabalham equilíbrio para terrenos acidentados, tato por meio dos pés, forças nos dedinhos e 

ponta dos pés, confiança (em quem ajuda na travessia) e superação de desafios.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Parque. 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

  

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ATIVIDADE - Massinha 

Vamos brincar com massinha. Tem como o objetivo desenvolver a coordenação motora fina, a criati-

vidade e a concentração. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA
https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc

