
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 09 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2 da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 12/04 a 16/04 

 

  #fiqueemcasa 
  

 

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. 

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 acompa-

nhadas 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 - 12/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Apostila de arte – Sequência Didática “Jeito de Viver no Campo” - Ficha 6  

Obs.: Em casa, colocar o vídeo de Xote para a criança dançar e em seguida pedir para ela representar na 

folha seus movimentos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QDAHMMMtFBI   

https://www.youtube.com/watch?v=88OS1HlOO54 (Curiosidade) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Folha de Atividade: Vamos colorir de acordo com a legenda. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

NATUREZA E CULTURA: Folha de atividade: Vamos recortar e colar os animais do campo e da cidade no 

quadro correto. Link: https://www.youtube.com/watch?v=e123lOibPN0  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Apostila - Sequencia Didática “Family At Home” – Ficha 6  

Obs.: Em casa, pintar as carinhas de acordo com a opinião da criança: 

Torta de queijo 

Torta de frango 

Torta de vegetais 

Em seguida desenhar sua torta favorita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QDAHMMMtFBI
https://www.youtube.com/watch?v=88OS1HlOO54
https://www.youtube.com/watch?v=e123lOibPN0


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA - 13/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Folha de Atividade: Pinte somente os números. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=O6uhssemxeg  

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

COORDENAÇÃO MOTORA: Folha de Atividade: Recorte com a tesoura no tracejado e pinte o desenho 

bem bonito! 

  

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/BokTt5dtya8  

Apostila de Música – Ficha 6: Jeito de viver no campo 

Compositor e cantor: Luiz Gonzaga 

O Baião: Asa Branca 

Instrumentos usados para tocar o baião: sanfona, triângulo e zabumba 

Atividade da Ficha 6: Desenhe os instrumentos usados para tocar o baião. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

NATUREZA E CULTURA: Folha de atividade: Leve cada animal até seu alimento. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bnLFSTvWfKs  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6uhssemxeg
https://youtu.be/BokTt5dtya8
https://www.youtube.com/watch?v=bnLFSTvWfKs


 

 

  
            
 
 

QUARTA-FEIRA  - 14/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Apostila – Sequência Didática “Era uma vez” – Ficha 15 

Obs.: Em casa, desenhar as formas geométricas que foram usadas em seu castelo e registar a quantidade de 

cada forma.  

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje vamos conhecer uma linda historinha sobre a natureza e suas cores! 

Depois, vamos treinar a nossa coordenação motora com diversão, trabalhando com o Projeto Pedagógico “Eu 

e minhas mãos”! NÃO PERCAM A AULA DE HOJE!!!   

 

 Historinha: Nature’s colors (cores da natureza) 

 LIGUE LEGAL 

 ESCREVENDO ABC 

 LABIRINTO DO PEIXINHO 

OBS.: No aplicativo, há uma atividade de Informática para imprimir. Ela deverá ser 

feita pelo aluno e entregue na escola para avaliação em data e horário que serão comunicados opor-

tunamente. 

__________________________________________________ 

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  

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

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Folha de Atividade: Recorte e cole os numerais da casinha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

ATIVIDADE LIVRE: Em casa, nesse momento a criança pode jogar um jogo, ouvir uma história, montar um 

quebra-cabeça, entre outras coisas. 

 

 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dU4M4UJmkaQ
https://jogoseducativos.hvirtua.com/ligue-legal-figuras
https://jogoseducativos.hvirtua.com/escrevendo-abc
https://www.jogosgratisparacriancas.com/labirintos/8-jogo-labirintos-peixe.php
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 15/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

EDUCAÇÃO FÍSICA: Bola de Meia - Vamos lembrar de uma brincadeira antiga e mostrar que com um pou-

quinho de imaginação é possível fazer um brinquedo super legal em casa. Essa atividade vai proporcionar o 

estímulo da criatividade, da coordenação motora, exploração de texturas diferentes e o melhor de tudo a inte-

ração entre pais e filhos, fazendo com que essa atividade se tornasse um momento especial e muito divertido.  

https://youtu.be/AzJssjNC-88 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Linguagem: Folha de atividade: Pinte a letra inicial do seu nome e em seguida copie nos quadrinhos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks  

  
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Pinte a quantidade de vela que representa sua idade e coloque o nume-

ral no quadrado. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

COORDENAÇÃO MOTORA: Folha de atividade: Recorte e cole as partes da casa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AzJssjNC-88
https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 16/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Projeto Pedagógico “Coordenação Motora – Eu e minhas mãos”:  

Obs.: Em casa, fazer alguns movimentos com linhas em uma folha e pedir para que a criança copie em outra 

folha. 

Exemplo: Fazer linhas retas, zig-zag, caracol, entre outras. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Sequência Didática “Era uma Vez” – Ficha 16 

Obs.: Em casa, escolher uma embalagem que você usou em seu castelo para fazer um carimbo, em seguida 

carimbar e depois desenhar a forma geométrica que formou. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Folha de atividade: ligue a quantidade de animais ao numeral correspondente. 
 
 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

COORDENAÇÃO MOTORA: Recorte e cole as partes da casa. 
 

 


