
 

 

Inf.: 0549/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 16 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3A – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 16/09 a 22/09 

 

#fiqueemcasa 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Lembramos que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 

processo avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 

dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 Entrega do material do 3º bimestre dia 22/09, 3ª feira, 9h às 12h30.  

 (Para as professoras Celinha e Marianna, somente as folhinhas enviadas para casa e as fo-

lhas do caderno ou sulfite onde fizeram atividades). Favor colocar nome. 
 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  

 

 

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


 

 

 
Planejamento Semanal de 16/09 a 22/09 
 
Obs.: As atividades das folhinhas estão disponíveis no App, no ambiente Conteúdo de Aula/dever, para im-
pressão.  
 

QUARTA-FEIRA – 16/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=fMeAJU5tmhI&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha. 

Vamos relembrar as vogais? Assista ao vídeo: clique aqui agora no seu caderninho, faça as vogais (maiúscula e minúscula na letra 
palito) e copie uma palavra de cada vogal que aparece no vídeo. 
Revisão dos números 1 ao 10. No caderninho, faça esses números em linha vertical (ordem crescente) e cole figuras ou pedacinhos de 
papel de acordo com a quantidade.    
Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem). Sequência didática: A Magrela. Ficha 11 (explicação no vídeo). 
 

 

 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=01_H8n5ttSI para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  
Programação:  

Family and Rhymes  

- Introdução  

- Música: Open shut them (super simple song) 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno - activity sheet 8)  – realização da ativi-

dade na ADD). 

- Sugestão de site: https://www.abcya.com/games/counting_fish 

Obs: Todas as atividades deverão ser guardadas em um envelope grande ou saquinho plástico com nome com-

pleto, série e matéria (Inglês) para ser entregue no dia 22/09.  

 

QUINTA-FEIRA – 17/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=aKLb53HEGPU&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.                                                                                                                                                                                                           

Hoje vamos relembrar as vogais na letra cursiva.  Assista ao vídeo:  Clique aqui   agora pegue a folhinha (disponível para impressão no 

App da escola). Circule as vogais e faça um belo colorido. 

Vamos relembrar os numerais. No caderninho faça a sequência do número 10 ao 20. Circule o numeral quinze e faça carinhas (emojis) 

nessa quantidade. 

Apostila de Natureza e Cultura. Sequência didática: O Homem e a tecnologia. Ficha 20 (explicação no vídeo). 

.    

EDUCAÇÃO FÍSICA: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse 

o link: https://www.youtube.com/watch?v=iiOChKj3Xys 

Objetivos: Direção visual motora; coordenação motora fina; noção de espacial. 

Material: Prendedor; colher, copo descartável e tampinha de garrafa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMeAJU5tmhI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gXW7YMIBPiI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=01_H8n5ttSI
https://www.abcya.com/games/counting_fish
https://www.youtube.com/watch?v=aKLb53HEGPU&feature=youtu.be
https://youtu.be/pkrHlwGpT6c
https://www.youtube.com/watch?v=iiOChKj3Xys


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 18/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=CmX5pFLizYU&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.    

Agora é a vez de relembrar as consoantes que já aprendemos. Assista ao vídeo: clique aqui agora no seu caderninho faça as conso-

antes até o T (maiúsculas na letra palito). Escolha duas letrinhas e copie a palavra que aparece no vídeo. 

Revisão dos numerais. Pegue a folhinha (disponível para impressão no App da escola). Desenhe dentro dos conjuntos de acordo com 

o numeral indicado.  

Apostila de Investigação e descoberta (matemática). Sequência didática: O Circo. Ficha 8 (observação) ficha 9 (explicação no vídeo). 

           
ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=EdLxA3CaqEQ, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos fazer uma atividade rasgando papéis (pode ser revistas, jornais, impressos ou papéis colori-

dos), criando um desenho bem criativo para a sua arte.  

 Preparado (a) para começar a nossa arte? 

ESSA ATIVIDADE DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA PARA AVALIAÇÃO NO DIA 22/09.   

Materiais para a aula: Folhas sulfite (ou qual tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor (se desejar), revista, jornais 

e/ou impressos e/ou papéis coloridos, cola. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 

 

SEGUNDA-FEIRA – 21/09 

 Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=xLpzAPzKNxI&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.                                                                                                                                                                                            

Alfabeto na letra cursiva.  Assista ao vídeo:  clique aqui agora pegue a folhinha (disponível para impressão no App da escola). Comple-

te com as letras que faltam. 

Pegue a folhinha (disponível para impressão no App da escola). Vamos ler e ligar. Capriche!!! 

Hoje é o Dia da árvore!! Assista ao vídeo: Importância da árvore. Clique aqui pegue uma folha e faça uma árvore bem bonita. Use 

materiais que você tem em casa (tinta, colagens com papéis diferentes, glitter). 

     

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/g23TAvABx4s com as orientações da professora Cris. 

Ficha 13 – O homem e a preservação da vida 

Propriedades do som – intensidade (Forte/fraco) 

Instrumentos musicais: bateria de materiais industrializados e bateria de materiais recicláveis 

Preservar o meio ambiente e ter atitudes que podem reduzir a quantidade de lixo. 

Atividade da Ficha 13: Desenhe uma bateria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CmX5pFLizYU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aQuIDfEBQbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EdLxA3CaqEQ
https://www.youtube.com/watch?v=xLpzAPzKNxI&feature=youtu.be
https://youtu.be/x1TmcVF5STU
https://youtu.be/SYVxO6hLviU
https://youtu.be/g23TAvABx4s


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 22/09 

 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=h9uDm8PX8K4&feature=youtu.becom as orientações da professora Celinha.  

História de hoje: A Lebre e a tartaruga. Clique aqui. No seu caderninho desenhe os dois personagens da história e copie os seus 
nomes ao lado do desenho. 

Vamos contar? Assista ao vídeo: Os números com o patinho Tuga. Clique aqui agora pegue a folhinha (disponível para impressão no 
App da escola). Conte a quantidade de elementos e escreva o numeral. 
História de hoje. Branca de neve e os sete anões. Clique aqui agora no seu caderninho desenhe os sete anões e faça esse número 
ao lado do desenho. 

 
 
INFORMÁTICA: Caso você tenha faltado na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/JnXtK-YOLco com as orientações da profª. Gabi.  
Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 
 
Programação: Nessa semana, vamos continuar reforçando nossos conhecimentos sobre o alfabeto e sobre matemática! E segue 

novamente uma pequena biblioteca virtual para que vocês realizem diversas leituras e se divirtam!!! Va-
mos lá!!! 

 VÍDEO – LETRA T 

 VÍDEO – TA-TE-TI-TO-TU 

 CONSOANTES E VOGAIS 

 CONTAR ESTRELAS COM A DORA, O BOTAS E O MAPA 

 BIBLIOTECA – LIVRINHOS NO ESCOLA GAMES 

 
OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana de 26/8 a 01/9. Você precisará imprimir e 
realizar esta atividade para entregá-la no colégio no final do bimestre, conforme orientações já enviadas pelo app e por 
e-mail dos responsáveis no Informativo 0460/20. 
 
→  ASSISTA AO VÍDEO COM ORIENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES AVALIATIVAS – 3º BIMESTRE.  ← 

__________________________________________________ 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

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

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9uDm8PX8K4&feature=youtu.be
https://youtu.be/zyTczQzD4qU
https://youtu.be/E1NdKFebLrk
https://www.youtube.com/watch?v=kdum59bqIjA&feature=youtu.be
https://youtu.be/JnXtK-YOLco
https://www.youtube.com/watch?v=2QoCSqV2F3U
https://www.youtube.com/watch?v=xZF1ND-8d5I
https://www.cokitos.pt/consoantes-e-vogais-em-teclado/play/
https://www.cokitos.pt/contar-estrelas-com-dora-e-o-mapa/play/
http://www.escolagames.com.br/livros/
https://youtu.be/Ua__KndgyTo
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

