
 

 

Inf.: 0687/20  
 
 

Bragança Paulista, 28 de outubro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3A – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 28/10 a 03/11 

 
  

#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). 
 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
../../../../../Mecanografia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Agosto/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 
Planejamento Semanal de 28/10 a 03/11 
  

QUARTA-FEIRA – 28/10 

Acessar o link:   https://youtu.be/acWIeHSG2Jk com as orientações da professora Celinha.  

Vamos relembrar a consoante W? Pegue a folhinha que enviamos para casa. Faça a letra W (maiúscula e minúscula na letra palito). 

Circule essas letrinhas nas palavras. 

Agora vamos relembrar os números. Clique aqui. No caderninho, contorne as duas mãos e enumere os dedos fazendo  os números. 

Vamos brincar de seu mestre mandou? Clique aqui. Boa diversão!!! 

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem). Sequência didática: O pequeno polegar. Ficha 19 (não fazer) fichas 20 e 21 (expli-

cação no vídeo). 

    
 
INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=Vbklf6XWi3A para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  
Programação:  

Lost and Found  

- Introdução  

- Música: Red, yellow, green and blue (super simple song) 

- Explicação da atividade (apostila - activity sheet 26) 

OBS: Para quem for participar da ADD não é necessário assistir as orientações do vídeo acima. 

- Sugestão de site: https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg 

 

QUINTA-FEIRA – 29/10 

Acessar o link: https://youtu.be/nQ41VFAQXrU com as orientações da professora Celinha.  

Assista ao vídeo: Os diferentes sons da letra X. clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Encontre em revistas, 

palavras que tenham a letra X. Recorte-as e cole. 

Hoje é o Dia nacional do livro. Assista ao vídeo: A menina que não gostava de ler. clique aqui. No caderninho, desenhe a parte da his-

tória que fez a menina gostar de ler livros. 

Vamos cantar com o grupo Triii Tré lé lé?  Clique aqui. Conte quantos animais aparecem na história. No caderno, faça o numeral cor-

respondente e escreva o nome deles.  Muita atenção!!! 

Apostila de Natureza e Cultura. Sequência didática: O Homem e a preservação do meio ambiente. Ficha 26 (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=giuVlgq2-n0 

Objetivos: Alongamento e Flexibilidade; Preservação e aperfeiçoamento do grau de flexibilidade muscular; favorecer o estiramento das 

fibras musculares, contribuindo para que o seu comprimento aumente. 

Material para ADD: Bastão ou cabo de vassoura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/acWIeHSG2Jk
https://www.youtube.com/watch?v=isfqnCdj1cs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FY5_iQyGZ2Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vbklf6XWi3A
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://youtu.be/nQ41VFAQXrU
https://www.bing.com/videos/search?q=historia+da+letra+x&&view=detail&mid=60643E979E223F94842460643E979E223F948424&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dhistoria%2Bda%2Bletra%2Bx%26FORM%3DVDVVXX
https://www.youtube.com/watch?v=AroCVv6b-wo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ixJftUfSMeY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=giuVlgq2-n0


 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA –30/10 

Acessar o link:   https://youtu.be/iT5qL5nM_Y8 com as orientações da professora Celinha.    

Letra W. Assista ao vídeo: clique aqui. No caderninho, cole palitos de fósforo formando a letra W e copie as palavras que aparecem 

no vídeo. 

Pegue a folhinha que enviamos para casa. Faça os numerais do 9 ao 23. Escolha um numeral e desenhe a quantidade correspondente. 

Apostila de Investigação e descoberta (matemática). Sequência didática: Os caça-fantasmas. Fichas 16 e 17 (explicação no vídeo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ARTE: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=juGU_dnSsd4, com as orientações da professora Camila Katayama.  

Arte com jornais – frutas. 

Programação: Nessa semana, iremos fazer frutas com jornais antigos, vamos decorar do nosso jeitinho, mas com muito capricho e 

criatividade. 

 Quando estiver pronto, tirar uma foto da arte e deixar separada, com o nome e a série do aluno, para entregar juntamente com o 

material do 4° bimestre na escola, no dia 25/11, conforme informativo: 0636/20. 

Materiais para a aula: Jornais, tesoura, cola, tinta ou durex colorido e a foto.  

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO.  

  
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 02/11 

 

FERIADO 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/iT5qL5nM_Y8
https://www.youtube.com/watch?v=wmugeu43O-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=juGU_dnSsd4


 

 

 
 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 03/11 
 

Acessar o link:  https://youtu.be/_v1VJPmfQc8 com as orientações da professora Celinha.  

Vamos assistir ao vídeo: A caixa de lápis de cor. Clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Quantos lápis? Com-
plete a sequência dos numerais. 

Assista ao vídeo: Números para crianças. Clique aqui. Escolha 3 números, faça-os bem grande numa folha e cole grãos (feijão, mi-
lho) o que tiver em casa. 

Assista ao vídeo: Imitando os animais. Que bicho é esse?  Clique aqui. No caderno desenhe os animais que começam com a letra C 
e copie o nome ao lado do desenho. 

Vamos brincar de fazer animais de massinha?  Clique aqui. Boa diversão!!! 

 

 
 
 
 

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

https://youtu.be/bONXoEzcyao com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, 
não há necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 
 
Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades legais sobre o alfabeto!!! Vamos lá!!! 

 ALFABETO NA ORDEM 

 BRINCANDO COM O ALFABETO 

 BRINCANDO E ASSOCIANDO 

__________________________________________________ 
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://youtu.be/_v1VJPmfQc8
https://www.youtube.com/watch?v=oi_7NdcA50w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5TAyN7wGdfs
https://www.youtube.com/watch?v=7ljucGDPq2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5hHiwTFxYNw&feature=youtu.be
https://youtu.be/bONXoEzcyao
https://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/alfabeto-em-ordem/
https://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/brincando-com-o-alfabeto/
http://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/brincando-e-associando/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

