
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 13 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil Baby da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 16 a 20/08 

 

 
            
 
 
 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma híbrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

  

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao a-

luno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por au-

las remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA - 16/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

RODA DE CONVERSA E MÚSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=3r4cadv1Cmw 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VJQaBK70f24 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CONCENTRAÇÃO E ATENÇÃO - ATIVIDADE : JOGO DA MEMÓRIA 

Nesta atividade vamos precisar de copos, nele vamos colar na parte de baixo as figuras e a criança 

terá que procurar o seu par. Perguntaremos à criança qual é o desenho que ela escolheu e onde 

está o seu par? 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovaçào - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Pintura com giz de cera 

A criança irá desenhar em uma folha com giz de cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3r4cadv1Cmw
https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY
https://www.youtube.com/watch?v=VJQaBK70f24


 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA - 17/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=NGYh8Lv56oc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=7Qw9-wyocqI 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

ATIVIDADE DE COLAGEM 

Vamos fazer um desenho livre e nesse desenho vamos colar diferentes tipos de papel.  

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h)  

Escovação - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

COORDENAÇÃO MOTORA - MASSINHA 

Brincando com massinha. 

Vamos pegar a massinha e perguntar á  criança qual cor ela pegou, trabalhando com as cores e de-

pois brincar de modelar, fazendo bolinhas, tirinhas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NGYh8Lv56oc
https://www.youtube.com/watch?v=JkeyELnyNRQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Qw9-wyocqI


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 18/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=G0u84eEC0ao 

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

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

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Trabalhando a coordenação motora com brincadeiras musicais 
                 Músicas: Lavadeira (Marcelo Serralva)  
                  Lavando a roupa com sabão (Shauan Bencks) 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ATENÇÃO E COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE - JOGO ENCAIXE NA GARRAFA 

Nesta atividade vamos fazer vários furos em uma garrafa pet e encaixar as tampinhas nesses furos, 

com o objetivo de que as crianças tirem e coloquem as tampinhas repetidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0u84eEC0ao
https://www.youtube.com/watch?v=gCqofRddZpc
https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA


 

 

 

QUINTA-FEIRA – 19/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h): 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=78xEaW5GJ0g&t=61s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jKM_V400-j0 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Educação Física: Aquecimento musical – Circuito de movimento: Usando alguns steps vamos esti-

mular o subir e descer degraus. Trabalhando a coordenação motora global, noção espacial, equilí-

brio e fortalecimento dos membros inferiores. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:15h - 16:30h) 

Escovação - Higiene - Mamadeira 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

COORDENAÇÃO MOTORA:JOGOS DE QUEBRA CABEÇA  

Vamos montar um jogo de quebra-cabeça, deixando sempre a criança montar e questionando onde 

está a parte que falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78xEaW5GJ0g&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=kTgtJISblFg
https://www.youtube.com/watch?v=jKM_V400-j0


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 13/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

RODA DE CONVERSA E MÚSICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8QELkg2jDQ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vOQvZKGo8m0 

 

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): 

CONCENTRAÇÃO - ATENÇÃO - BRINCANDO COM AS CORES 

Hoje vamos fazer uma atividade com rolos de papel higiênico e palitos de sorvete. Após pintar os 

rolinhos e os palitos com as cores determinadas, vamos pedir para a criança encaixar no lugar certo. 

Sempre perguntando à criança qual cor ela pegou. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8QELkg2jDQ
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU
https://www.youtube.com/watch?v=vOQvZKGo8m0

