
 

 

 
 
 

 
 

 
Bragança Paulista, 19 de março de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 2 da Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 22/03 a 26/03 
 

  #fiqueemcasa 
  

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

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente.  

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 acom-

panhadas pela programação semanal abaixo. 

 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, famili-

ares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presen-

cial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA  22/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Apostila de Arte – Sequencia Didática “Jeito de viver no campo” – Ficha 5 

Obs: Em casa, pedir para a criança observar as plantas da casa, como elas são, as cores e o movimento (se 

é lisa, reta, etc). Em seguida realizar um desenho do que observou na planta escolhida, se possível fazer uma 

colagem, ou somente o desenho. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Matemática: Folha de Atividade: Vamos pintar as quantidades correspondentes de bichinhos. 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Natureza e cultura: Folha de atividade: Vamos pintar os transportes de acordo com a legenda.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS:  Apostila – Sequência Didática “Family at Home” – Ficha 5  

Links: https://www.youtube.com/watch?v=7t1eEwKqtnM  

Obs: Em casa, colocar a música para a criança ouvir e em seguida registrar com um desenho o que ela gosta 

de fazer quando está chovendo e quando está ensolarado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7t1eEwKqtnM


 

 

 

 

TERÇA-FEIRA  23/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Matemática - Folha de Atividade: Pinte o numeral 9 com capricho. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Matemática - Folha de Atividade: Siga o traço do número 9 e cubra os pontilhados. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MÚSICA:  Acessar o link:  https://youtu.be/3icbUforNjw    

                   Apostila de Música – Ficha 5: Jeito de viver no campo 

                   Propriedade do som – Altura - Sons graves e agudos 

                   Música: Detetive do som 

                   Andamento: rápido e lento 

                   Música: Cada bicho tem um jeito de andar 

                   Atividade da Ficha 5: Desenhe uma das músicas da nossa apresentação que você mais gostou 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Coordenação motora: Folha de atividade: Vamos recortar no pontilhado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/3icbUforNjw


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA  24/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Matemática – Apostila – Sequência Didática “Era uma vez” – Ficha 11 

Obs: Em casa, fazer com que a criança observe as imagens dos castelos e registre o que há de diferente 

entre eles (pensando nas formas geométricas). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Hoje continuaremos a realizar várias atividades sobre o nosso Projeto Peda-

gógico “Eu e minhas mãos” e também veremos sobre a importância da água na nossa vida e no nosso plane-

ta (22 de março: Dia Mundial da Água)! Vamos lá!!! 

 Contação de história: A GOTINHA PLIM PLIM (Dia Mundial da Água)  

 Música: ECONOMIZAR ÁGUA (Turma da Mônica) 

 COORDENAÇÃO MOTORA E DIA MUNDIAL DA ÁGUA: GOTAS DE CHU-

VA (coletar as gotinhas da chuva no vasinho de flor) 

 COORDENAÇÃO MOTORA – LABIRINTO DO CARRINHO 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fun-

do virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE IN-

FORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Coordenação Motora: Folha de Atividade:  Cubra os pontilhados iniciais e continue o mesmo movimento. 
 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Linguagem: Folha de Atividade: Vamos registrar a letra inicial do nome. 

Obs: Em casa, um adulto pontilhar a letra inicial maiúscula do nome na primeira parte da folha, em seguida 

pedir para a criança cobrir o pontilhado e depois tentar fazer a letra sozinha na segunda parte. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwzDA8oPNeo
https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY
https://www.jogosgratisparacriancas.com/infantil/1_jogar_gotas_de_chuva.php
https://www.jogosgratisparacriancas.com/infantil/1_jogar_gotas_de_chuva.php
https://www.jogosgratisparacriancas.com/labirintos/jogos_labirintos_carro.php
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 

QUINTA-FEIRA  25/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

EDUCAÇÃO FÍSICA: Música das mãos – Projeto pedagógico – Eu e minhas mãos. Vamos brincar movi-

mentando as mãos e usando a imaginação e criatividade. 

https://youtu.be/yGBIfAp8h7w 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Percepção visual: Folha de atividade: Pinte de acordo com o que se pede. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Matemática: Folha de atividade: Vamos completar a sequência. 
 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Matemática: Folha de atividade: Vamos colorir os números. 
Obs: Em casa, ir falando as cores para a criança pintar determinado número. 

Ex: Pintar o número 5 de vermelho, o número 3 de amarelo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yGBIfAp8h7w


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA  26/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Projeto Pedagógico “Coordenação Motora – Eu e minhas mãos”:  

Fazendo números com massinha 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Matemática – Apostila de Matemática – Sequência Didática “Beto e Tita” – Ficha Lição de Casa 12 

Obs: Em casa, encontrar embalagens semelhantes as formas do castelo, para compartilhar com os amigos e 

registrar qual parte do castelo ela representa. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

Coordenação Motora: Folha de atividade: Vamos pintar as formas que são semelhantes. 
 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Atividade livre. 


