
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 12 de março de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 2 da Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 15/03 a 19/03 
 

  #fiqueemcasa 
 
 

Como todos sabem, seguindo decreto municipal, nessa semana continuaremos com nossas aulas 

no modelo online. 

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

novamente.  

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

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida do 

possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei (Senha: 

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

nhadas 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, mesmo nesse tempo de afastamento 

presencial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 15/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Apostila de Arte – Sequencia Didática “Jeito de viver no campo” – 

Ficha 4  

Obs.: Em casa fazer com que a criança realize os movimentos do trabalha-

dor rural, exemplo: 

Levantar, abaixar, andar em linha reta, pular, andar em zig-zag, fingir que 

estão pegando o café lá no chão, depois lá no alto. 

Em seguida fazer na folha da apostila com tinta guache, usando os dedinhos linhas para representar os mo-

vimentos, linhas onduladas, zig-zag, ondinhas etc. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Matemática: Folha de Atividade: Vamos ligar as imagens ao número correspondente. 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Natureza e cultura: Apostila – Sequência Didática “jeito de Viver no Campo” – Ficha 4  

Pintar, recortar e colar as imagens que foram enviadas pelo APP. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Iniciando o Projeto Pedagógico “Coordenação Motora“. 

Links: https://www.youtube.com/watch?v=hW2DDGX7Tcc  

            https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE  

Obs.: Em casa, colocar a música e deixar a criança realizar os movimentos que pede, depois deixar a criança 

fazer um desenho livre sobre o que fez. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hW2DDGX7Tcc
https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 16/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Folha de Atividade: Pinte o numeral 7 com capricho. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Folha de Atividade: Siga o traço do número 7 e cubra os pontilhados. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MÚSICA: Acessar o link:     https://youtu.be/mjGjqQgShtI  
Apostila de Música – Ficha 4: Jeito de viver no campo 
Sons graves: tambor pirulito, balde 
Sons agudos: pin, colheres 
Material necessário: 1 balde ou 1 pote e 2 colheres 
Atividade da Fica 4: Desenhe ou cole um som agudo e um som grave 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

LINGUAGEM: – Apostila – Sequência Didática “A Bruxinha” – Ficha 12 

Obs.: Recortar e colar as fichas da bruxinha em papel cartão, para criar uma nova história. 

 

 

 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/mjGjqQgShtI


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 17/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Apostila – Sequência Didática “Beto e Tita” – Ficha 10  

Obs.: Em casa Instigar a criança sobre números maiores e menores, em seguida registrar a resposta na folha 

com números e desenhos. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje vamos fazer várias atividades sobre o nosso Projeto Pedagógico “Eu e 

minhas mãos”! Vamos lá!!! 

 

 COORDENAÇÃO MOTORA: ABELHAS  

 COORDENAÇÃO MOTORA: PIRATA 

 COORDENAÇÃO MOTORA: FORMAS GEOMÉTRICAS (clique, arraste e solte no 

lugar correto) 

 Música para coordenação motora: A CASINHA (vamos fazer os gestos) 

__________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

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

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA 

(computador, notebook, celular, tablet) 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

COORDENAÇÃO MOTORA: Folha de Atividade: Vamos colar palitos para construir a casinha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

LINGUAGEM: Folha de Atividade: Vamos cortar na linha. 

 

 

 

 

 

 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/infantil/jogar_abelhas.php
https://www.jogosgratisparacriancas.com/infantil/jogar_pirata.php
https://www.jogosgratisparacriancas.com/arrastar-soltar/4_jogar_formas_geometricas.php
https://www.youtube.com/watch?v=yGcIRGdjNDg
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 18/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

EDUCAÇÃO FÍSICA: Coordenação Motora Global - A coordenação motora diz respeito à capacidade do 

cérebro de equilibrar os movimentos do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações. A co-

ordenação motora tem sua importância ao longo da vida de cada um de nós, sobretudo nos domínios psico-

motores e cognitivos. Materiais utilizados: Sacolas plásticas. https://youtu.be/8hhfzP5VAoM 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: Apostila de Linguagem – Sequencia Didática “A Bruxinha” – Ficha Lição de casa 1 

Obs.: Instigar a criatividade da criança para que consiga imaginar o que aconteceu e registrar com um dese-

nho. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Pinte o numeral 8 com capricho. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Siga o traço do número 8 e cubra os pontilhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/8hhfzP5VAoM


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 19/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Projeto Pedagógico “Coordenação Motora”: Recortar 5 quadrados de folha de sulfite e pedir para a criança 

pintar 1 de cada cor: Amarelo, vermelho, azul, laranja e verde. 

Em seguida colocar esses quadrados no chão e fazer os comandos: Pé no quadrado azul, mão no quadrado 

amarelo, entre outros movimentos.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Sequência Didática “Beto e Tita” – Ficha Lição de Casa 1.  

Obs.: Em casa, pode escolher uma casa de alguém próximo, e registrar quantas pessoas moram 

nessa casa. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

COORDENAÇÃO MOTORA: Folha de atividade: Vamos recortar as imagens e colocar na ordem da história. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Atividade livre. 


