
 

 

 
 
 

 
Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do Infantil 3B da Educação Infantil 

Planejamento Semanal de 05 a 09/04 
 

 
 
Lembramos que o período de 29/03 a 01/04 foi decretado feriado, as-
sim, retomaremos nossas aulas no dia 05/04. 

 
 

 

  #fiqueemcasa 
 
  

Seguimos com nossas aulas, aguardando e respeitando as determinações do governo, que podem 

mudar em questão de dias. 

Vamos sempre respeitar as determinações, cumprir os protocolos para ficarmos todos bem. 

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

 Link para acesso às aulas: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei (Senha: 40346666) para 

todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acompanha-

das pela programação semanal abaixo. 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referen-

te ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo 

nesse tempo de afastamento presencial.  

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 05/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

DATA COMEMORATIVA - Assista ao vídeo: Coelhinho da Páscoa. 

https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0 

No caderno desenhe o coelhinho e os ovos de páscoa nas cores que aparecem no vídeo. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MOVIMENTO: Música: Todo mundo levanta a mão- Rebeca Nemer  

https://www.youtube.com/watch?v=BAjPeUC3mPk 

Música: O que é que tem na arca de Noé? 

https://www.youtube.com/watch?v=S4q77rOl4j8 

No caderno desenhe os animais que aparecem no vídeo que começam com vogal. 

Folha de atividade: Circule as vogais e faça um belo colorido. (Disponível no APP). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

NATUREZA E CULTURA:   Assista ao vídeo : Mamãe natureza.  Varal de Histórias. 

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

Agora ouça essa música enquanto desenha no caderno os sons da Natureza. 

https://www.youtube.com/watch?v=MQoPyWX2K54 

 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: A bola e o goleiro- história de futebol – Fafá conta 

https://www.youtube.com/watch?v=qEp-1tZIsuk&ab_channel=Faf%C3%A1contahist%C3%B3rias 

Folha de atividade: Observe o numeral 4.Pinte as bolas e com palitos de fósforo faça a trave dos dois lados. 

Agora o circule (Disponível no APP). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0
https://www.youtube.com/watch?v=BAjPeUC3mPk
https://www.youtube.com/watch?v=S4q77rOl4j8
https://www.youtube.com/watch?v=wvEhVTPlPYY
https://www.youtube.com/watch?v=MQoPyWX2K54
https://www.youtube.com/watch?v=qEp-1tZIsuk&ab_channel=Faf%C3%A1contahist%C3%B3rias


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 06/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/KnoLuN7MG6E  

Projeto Pedagógico – Nome próprio 

Música: Está faltando um pedaço 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras): Sequência didática: A Raposa e a Cegonha - Fichas 10 e 11. 

EAD Colégio Objetivo – Professora Cássia https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IC307042020AD 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo: Um dia muito especial / Turma da Mônica. 

https://www.youtube.com/watch?v=mjh7JYFpiHc 

Folha de atividade – Contagem: Vamos contar com a Mônica? (Disponível no APP). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ARTE – Sequência didática: O homem e a tecnologia. Ficha 3 ( não fazer)  Ficha 4 - desenhar 

Assista ao vídeo:  https://youtu.be/YpYqjSozr3M 

LIÇÃO DE CASA: No caderno cole figuras iniciadas com vogais (1 figura para cada vogal). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/KnoLuN7MG6E
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IC307042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=mjh7JYFpiHc
https://youtu.be/YpYqjSozr3M


 

 

 
 
 

 

QUARTA-FEIRA – 07/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo - Recado da chuva: https://www.youtube.com/watch?v=dMgP2BJzx0c 

No caderno desenhe a chuva e escreva a mensagem que ela nos deixou. ” Eu te amo” 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo: Palavra Cantada/ Coloridos https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo 

Folha de atividade: Este é o numeral 5. (Disponível no APP). Decore-o usando papéis coloridos represen-

tando as bolinhas do vídeo. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos várias atividades super legais sobre a Páscoa!!! E no final, 

tem um conto de Páscoa da Turma da Mônica para você assistir junto com a sua família!!! 

 

 História: O COELHINHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA (Ruth Rocha)  

 JOGO DE ENCAIXE - PÁSCOA 

 JOGO DA MEMÓRIA – CONTANDO OVOS DE PÁSCOA 

 ENCONTRAR OBJETOS DA PÁSCOA 

 CONEXÃO - PÁSCOA 

 UM CONTO DE PÁSCOA (TURMA DA MÔNICA) – “Sessão pipoca” – para assistir com a sua família 

__________________________________________________ 

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 DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS 

DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo. Dona Baratinha – Varal de Histórias. 

https://www.youtube.com/watch?v=erpG87HVxgM 

Quais foram os animais que cortejaram a dona Baratinha? Dica esperta...todos têm a vogal o no nome (gato, 

porco e ratão). Folha de atividade: As vogais escaparam das palavras. Encontre-as e complete. (Disponível 

no APP). Agora no caderno desenhe a casa da dona Baratinha e copie os nomes dos animais pretendentes 

ao casamento.  

DATA COMEMORATIVA – Dia mundial da saúde 

https://www.youtube.com/watch?v=EQMUUBZjs_E&ab_channel=CodauUberaba 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Folha de atividade: Vamos recordar as vogais. (Disponível no APP). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMgP2BJzx0c
https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo
https://www.youtube.com/watch?v=5KVv0SfVqX4
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/easter/puzzles/linkpieces.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.digipuzzle.net/kids/easter/puzzles/memory_shapes_numbers.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.cokitos.pt/encontrar-objetos-da-pascoa/play/
https://www.digipuzzle.net/minigames/pathpuzzle/easter.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=erpG87HVxgM
https://www.youtube.com/watch?v=EQMUUBZjs_E&ab_channel=CodauUberaba


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 08/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)    

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: Conhecendo as vogais - Brincando de massinha - YouTube 

Com massa de modelar, modele as vogais. 

Folha de atividade: Pinte de amarelo os quadrados que têm a vogal  “U”. (Disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Medidores e medidas. 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia  

Ficha 12 - https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDMM207042020AD 

Ficha 13 - https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDMM307042020AD 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Dançando com os amigos - A dança no ambiente escolar, precisa ser trabalhada de 

uma maneira lúdica, permitindo que o aluno descubra mais sobre seu próprio corpo e sobre o ambiente com o 

qual interage. É por meio do ato de dançar descontraidamente que a criança consegue perceber o espaço ao 

seu redor, os colegas que dançam com ela, o ritmo e a melodia da música que toca, o peso de seu próprio 

corpo, entre outros. Benefícios da dança para as crianças: * Descoberta do próprio corpo e das possibilidades 

de movimento; * Estímulo da criatividade e formas variadas de expressar sentimentos; * Ganho de autonomia 

e inteligência corporal; * Aumento da sensibilidade às experiências vivenciadas; * Obtenção de novas formas 

de olhar o mundo; * Desenvolvimento de coordenação motora, resistência, força, flexibilidade, etc.; * Amplia-

ção da autoestima; * Criação de elos afetivos e sociais; https://youtu.be/9V6lx7r1AA8 

  

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: No reino das letras felizes 

https://www.youtube.com/watch?v=fmU84bjosj4&ab_channel=MundodaImagina%C3%A7%C3%A3oKids 

No caderno escreva seu nome em letra cursiva e palito. Para ficar bem colorido faça cada letra de uma cor. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Numa folha de sulfite (ou outra que tiver em casa) faça o número que repre-

senta a sua idade (bem grande) e cole grãos (feijão, milho...). 

 

 

 
 

 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=MHSQH8nWzy8
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDMM207042020AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDMM307042020AD
https://youtu.be/9V6lx7r1AA8
https://www.youtube.com/watch?v=fmU84bjosj4&ab_channel=MundodaImagina%C3%A7%C3%A3oKids


 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 09/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA:  Assista ao vídeo 

3 PORQUINHOS - histórias contadas por Fafá conta - YouTube 

No caderno faça cinco vezes o numeral 3 e cole figuras (qualquer tipo) nessa quantidade. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Numbers (números) https://www.youtube.com/watch?v=W1yjwhUublk&ab_channel=AmigoMumu 

No caderno faça os números e copie as palavras em inglês que aparecem no vídeo. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

 LINGUAGEM: Assista ao vídeo 

TRABALHANDO A LETRA A - MÚSICA INFANTIL DONA ARANHA - YouTube 

Vamos relembrar a letra A. No caderno faça os 4 tipos da letra A e copie 3 nomes de pessoas que começam 

com essa letra que aparecem no vídeo. 

   

  4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PARQUE:  Jogos e brincadeiras. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rBktfihbSCU
https://www.youtube.com/watch?v=W1yjwhUublk&ab_channel=AmigoMumu
https://www.youtube.com/watch?v=j2LI3NvppGY

