
 

 

 

 
Bragança Paulista, 04 de Junho de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 3A da Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 07 a 11/06 

  #fiqueemcasa 
  

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois 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 

acompanhadas 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 – 07/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Projeto Pedagógico – Amigos 

Música: Sou meu melhor amigo (Grandes pequeninos) 

Trabalhando a autoestima, cuidados com o corpo, mente e sentimentos) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre.  

No Multimídia vamos apreciar a tela:  O abraço de Romero Britto. 

Folha de atividade da obra e confecção do cartão (disponível no APP para impressão). 

                                                                                                            

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ATIVIDADE COM A NUTRICIONISTA – Lanche Colorido (trabalhando a letra L – folha de atividade disponivel 

no App).  Ingredientes para o lanche: pão de forma, alface, tomate, cenoura (ralada) e peito de peru.                                                                                                               

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LINGUAGEM: A história da letra L  

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

Folha de atividade: Vamos pintar os desenhos que começam com a consoante L (enviado para casa). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 08/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, conheceremos a história da dona Girafa e vencere-

mos desafios matemáticos. Além disso, faremos uma atividade especial sobre o nosso projeto pedagógico “A 

amizade é mágica – Amigos para sempre”! Não percam a aula de hoje!!! 

 

 HISTÓRIA: A LISTA DA DONA GIRAFA (números) 

 LIGUE OS PONTOS - NUMERAIS 

 CONEXÃO DOS NÚMEROS 

 NUVEM MATEMÁTICA 

 No horário da aula, realizaremos uma atividade sobre o nosso Projeto Pedagógico, de associa-

ção de nomes e fotos dos lunos da nossa turminha. 

________________________________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

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

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: Fadas e Bruxas – Fichas 28 e 29 

EAD Colégio Objetivo – Professora Cássia https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FBII230420AD 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 12 (Sport is cool!) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ARTE: Sequência didática: O Homem e a tecnologia – Ficha 8                                                                                                      

Atividade com molde vazado. Material: pratinho de isopor e palito de dente. 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Numa folha (qual tiver em casa) faça a letra L maiúscula e minúscula (cursi-

va e palito) usando barbante. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=amSylZqBHfc
https://www.digipuzzle.net/kids/cartoons/puzzles/lines_till_20.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_numbers_dots.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/cloudmath/cloudmath_count.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FBII230420AD


 

 

 
 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 09/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Alfabeto divertido Letra L - LA LE LI LO LU https://www.youtube.com/watch?v=JtFxJq1APS0 

Desenhe no caderno frutas que começam com a letra L. Escreva o nome delas. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo - número 16 - poema: A estrela  

https://www.youtube.com/watch?v=MXRP1vMfIkY 

Conte a quantidade de estrelas e faça o numeral no caderno (5 vezes). 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCANDO COM O OUTRO – VALORIZANDO A AMIZADE ATRAVÉS DAS BRIN-

CADEIRAS  

1º Atividade: Alongamento e aquecimento musical. 

2º Atividade: Rola, pega e rola 

Materiais utilizados: Tatames, bolinhas de plástico e bambolê.  

3º Atividade: Roda de conversa com os alunos sobre a aula. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo: A história do número 16 https://www.youtube.com/watch?v=W9KeuhfuiWA 

Use papel colorido e cole 16 pedacinhos no caderno. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Folha de atividade: Numeral 6 (enviado para casa). 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JtFxJq1APS0
https://www.youtube.com/watch?v=MXRP1vMfIkY
https://www.youtube.com/watch?v=W9KeuhfuiWA


 

 

 

 

 

 

 QUINTA-FEIRA – 10/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: O leão que não sabia escrever 

https://www.youtube.com/watch?v=6W8rTPfR_D8 

Numa folha (qual tiver em casa) cole palitos de sorvete formando a letra L e desenhe objetos com essa letri-

nha. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Jogos de montar. Fichas 34 e 35 

EAD Colégio Objetivo – Professora Mônica 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=b34ae16b-e668-44b1-b861-

1ac55f7f35df&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescobe 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

NATUREZA E CULTURA: Sequência didática – O Homem e a Tecnologia. Ficha 9 (texto disponível no APP 

para impressão) e ficha 10. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: Assista ao vídeo – A menina que não gostava de fruta  

https://www.youtube.com/watch?v=LquIqHWh8Ec 

Converse com a sua professora sobre nomes de frutas que começam com a letra L (laranja, limão, lima, li-

chia). 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Procure em revistas, palavras começadas com a letra L e cole numa folha 

(qual tiver em casa).  

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6W8rTPfR_D8
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=b34ae16b-e668-44b1-b861-1ac55f7f35df&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescobe
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=b34ae16b-e668-44b1-b861-1ac55f7f35df&instituto=objetivo&referencia=210419_MonicaMunuera_InvestigacaoDescobe
https://www.youtube.com/watch?v=LquIqHWh8Ec


 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                   

 

SEXTA-FEIRA – 11/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Contagem – Especial Os Pequerruchos Almanaque - Cores (azul, amarelo, vermelho, verde e 

roxo) https://www.youtube.com/watch?v=Qoxg3pmM4DI 

Você viu quantas cores aparecem no vídeo? 

Use tinta e cotonete e faça o número 16 numa folha (qual tiver em casa). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: Família Silábica da Letra L 

https://www.youtube.com/watch?v=jXc7xzqbKl0&ab_channel=MagaliSefrin 

Folha de atividade: Vamos colorir a letra L. Complete escrevendo l ou L (enviado para casa). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HORA DA HISTÓRIA: O sanduiche da Dona Maricota https://www.youtube.com/watch?v=ITKHzlTff7E 

No caderno, escreva a palavra lanche e faça o desenho. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE: Atividade de movimento  

Palavra Cantada | Pipocas Dançantes 

https://www.youtube.com/watch?v=fcYYIpLqEB0&list=RDfcYYIpLqEB0&start_radio=1 

 

 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qoxg3pmM4DI
https://www.youtube.com/watch?v=jXc7xzqbKl0&ab_channel=MagaliSefrin
https://www.youtube.com/watch?v=ITKHzlTff7E
https://www.youtube.com/watch?v=fcYYIpLqEB0&list=RDfcYYIpLqEB0&start_radio=1

