
 

 

  
 

 
 

Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 0 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:  

https://us05web.zoom.us/j/89429378223?pwd=YVpNZHB4eG9SemhScGJpVHRSVSt6dz09 

ID da reunião: 894 2937 8223 

Senha de acesso: 40346666 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma refe-

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

nesse tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/89429378223?pwd=YVpNZHB4eG9SemhScGJpVHRSVSt6dz09


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 05/04 

1ª aula: 

Coordenação motora e cores. 

Materiais: papel cartão ou papelão, papel crepom e canudo. 

O responsável deve colar no papel cartão figuras de coelhinhos das cores azul, vermelho, amarelo, laranja e 

verde e furar onde fica o rabinho do coelhinho, com o papel crepom a criança deve fazer bolinhas.  

A criança com o auxilio do responsável deve assoprar o canudo para colocar a bolinha no rabinho do coelhi-

nho. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/mkwyetdaqn8  

 

 2ª aula: 

Aula de música: acessar o link: https://youtu.be/-b895lsdl38                     

Projeto pedagógico – brincando com cores e formas. 

História: a ararinha que queria mudar de cor. 

 

3ª aula: 

Coordenação motora: 

Materiais: papel cartão. 

O responsável deve desenhar um coelho grande na folha e depois cortar em quatro partes. A criança deve 

montar o coelho, com o auxílio do responsável. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/rwd-_my0koa  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/mKwYetdaqn8
https://youtu.be/-B895lSDl38
https://youtu.be/RWD-_mY0koA


 

 

 
 
 
 
 
 

 TERÇA-FEIRA - 06/04 

1ª aula: 

Coordenação motora: 

Materiais: caixa de ovos, botão, barbante ou fita. 

O responsável deve virar a caixa de ovos, de um lado colar botões e do outro o barbante ou a fita e prendê-

las com o barbante. 

A criança deve tentar prender os botões no barbante. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/3b-ciqpzroa  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Matemática: 

Materiais: 10 palitos de sorvete, canetinha e fita crepe. 

O responsável com uma fita crepe ou durex deve colar os palitos e com a canetinha desenhar a figura rosto 

do coelhinho. 

No canto dos palitos colocar os números de 1 a 10. 

A criança deve montar o rosto do coelhinho, seguindo os números. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/qhjn6rxcqiu  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3B-CIQPzROA
https://youtu.be/qhJn6rXCQIU


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 07/04 

1ª aula:  

Coordenação motora: 

Materiais: papel cartão colorido. 

O responsável deve desenhar no papel catão patinhas de coelhinho e coloca-las no chão. 

O responsável deve pedir para a criança pular na patinha das respectivas cores. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/tfhbastvyga  

 

2ª aula:  

Educação física: gruda bolinha -  as crianças vão ser convidadas a colar as bolinhas na parte adesiva da 

fita, assim passaram a colocar e retirar a bolinha, estimulando a coordenação viso motora, a noção espacial, 

a força de preensão palmar, movimentos corporais, concentração, mas sobre tudo estimulando a descoberta 

e a exploração do ambiente. Além de ensinar a identificação das cores.  

Materiais utilizados: fita adesiva e bolinha colorida.  

Variação: pode utilizar bolinha de papel, bolinha de meia. 

https://youtu.be/rrgfwq-jv_i 

 

3ª aula: 

Coordenação motora: 

Materiais: placa de papelão ou papel cartão, fita ou barbante, EVA e uma figura do rosto do coelho e uma 

figura de cenoura. 

O responsável deve colar no papelão o rosto do coelho, cortar o EVA em tiras  

Largas, colar no papelão e colar também a cenoura. 

A criança deve passar o barbante entre as tiras fazendo o caminho até a cenoura. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/xz2ypqnz_7s  

 

 
   
 
 

 

https://youtu.be/tFHbastvYgA
https://youtu.be/Rrgfwq-jV_I
https://youtu.be/xz2ypQnZ_7s


 

 

 

 

 

                                                QUINTA-FEIRA - 08/04  

1ª aula:  

Coordenação motora e cores: 

Materiais: 5 copos descartáveis e papel crepom das cores amarelo, vermelho, azul, verde e laranja. 

A criança deve fazer bolinhas com o papel crepom e virar os copos e colocar as bolinhas dentro do copo. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/5pb9_rmnfdm  

 

2ª aula:  

Inglês: https://www.youtube.com/watch?v=dr-cfdshcga  

 

                                                      SEXTA-FEIRA - 09/04 

1ª aula:   

Matemática: 

Materiais: prendedor e papel cartão ou color set. 

O responsável deve desenhar no papel cartão o rosto de um menino e o corpo dele. 

Colocar no corpo os números de 1 a 5. O responsável deve pedir para a criança colocar os prendedores na 

cabeça do menino a quantidade de números que está no corpinho. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/kw9oaan-igq  

 

2ª aula:  

Matemática: 

Materiais: EVA das cores, amarelo, vermelho e azul e caixa de pizza. 

O responsável deve desenhar na tampa da caixa de pizza as formas geométricas 

(quadrado, círculo e triângulo) e com estilete cortar as formas. A criança deve colocar as formas de EVA nas 

formas vazadas. 

Vídeo de orientação: https://youtu.be/tjuhd-akysm  

 

 

  

https://youtu.be/5pb9_rMNFdM
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://youtu.be/kw9OAAn-IGQ
https://youtu.be/TJuhD-aKySM

