
 

 

 
 

Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 2021. 
 

 
Srs. Pais e/ou Responsáveis dos alunos do Infantil 2 da Educação Infantil. 

  
PLANEJAMENTO SEMANAL DE 22/02 A 26/02 

 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

  

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 22/02  

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

NATUREZA E CULTURA: Apostila – Sequencia Didática “Jeito de viver no campo” – Ficha 2  

Obs.: Em casa, instigar a criança sobre o jeito de viver no campo e quais alimentos são cultivados lá, em se-

guida pedir pra que pinte e cole os desenhos que foram enviados. 

   

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: Folha de Atividade: Vamos colar bolinhas de papel crepom na letra do nome? 

  
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ATIVIDADE EXTRA: Obs.: Em casa a criança pode jogar um jogo, ler um livro, fazer um desenho, montar um 

quebra-cabeça, fazer um recorte livre, entre outras coisas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Apostila – Sequência Didática “ Family at Home” - Ficha 2  

Esta é uma família feliz, eles gostam de cozinhar e às vezes preparam grandes e pequenas tortas. 

Obs: Em casa, número 1 (esta família está triste ou feliz?), número 2 (o que eles preparam na cozinha?) 

Pintar e colar as figuras que foram enviadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 23/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

LINGUAGEM: Apostila – Sequência Didática “O Rato e a Rata” – Ficha 5 

Obs.: Em casa instigar a criança sobre o que há de gostoso na vida de um rato, uma vida boa e tranquila. Em 

seguida, pintar e colar o texto e a imagem que foi enviado. 

  

 2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Folha de Atividade: Siga o traço do número 1 e cubra os pontilhados. 

Lição de Casa: Pinte o numeral 1 com capricho. 

  

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Atividade complementar. Obs.: Em casa mostrar para a criança, se possível, o grão do café, o café 

em pó e o café liquido. 

Em seguida, fazer uma tinta com o pó do café: A mesma quantidade para os ingredientes: 

- Pó de café 

- Cola liquida branca 

- Um pouquinho de detergente 

- Misturar tudo e deixar a criança pintar livre em uma folha branca.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 1: Jeito de viver no campo 

Propriedade do som: Altura – grave / agudo 

Aula de Música com a Prô Cris. Acesse o link: https://youtu.be/0Z15Wu8EuGY  

Música: Flor do Cafezal – Cascatinha e Inhana. Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=zgAOzmDyXZ0  

Atividade da Ficha 1 – Os cantores tem o mesmo timbre de voz?  Represente suas ideias abaixo. 

 

 

 

 

https://youtu.be/0Z15Wu8EuGY
https://www.youtube.com/watch?v=zgAOzmDyXZ0


 

 

 

 
  
            

QUARTA-FEIRA – 24/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Apostila – Sequência Didática “Beto e Tita” – Ficha 4 

Obs.: Em casa, fazer uma colagem de formas geométricas para a construção do carro, e em seguida dese-

nhar uma placa de carro da forma que preferir. 

 

  2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: Folha de Atividade: Vamos encontrar seu nome? Circule e pinte com capricho. 

   

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ATIVIDADE EXTRA: Em casa a criança pode jogar um jogo, ler um livro, fazer um desenho, montar um que-

bra-cabeça, fazer um recorte livre, entre outras coisas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA: Hoje vamos treinar o uso das teclas do teclado e do mouse! Escolha um tipo de desafio nos 

joguinhos e aprenda se divertindo!!! 

 

 Jogos para crianças (treino de toque de teclado e uso com clique de mouse)   

 A Coruja Boo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/
https://www.acorujaboo.com/


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 25/02  

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

LINGUAGEM: Apostila de Linguagem – Sequencia Didática “O Rato e a Rata” – Ficha 6 

Obs.: Em casa, instigar a criança para que use a imaginação e registre com um desenho. 

  

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Siga o traço do número 2 e cubra os pontilhados. 

Lição de casa: Pinte o numeral 2 com capricho. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Atividade Extra: Obs.: Em casa a criança pode jogar um jogo, ler um livro, fazer um desenho, montar um 

quebra-cabeça, fazer um recorte livre, entre outras coisas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Caminho das Cores:  A criança pega a bolinha e vem pulando nos X correspondentes 

à cor da bola e, ao final, coloca a bolinha no rolo de fita (pareamento). Essa atividade trabalha a coordenação 

motora geral, concentração, coordenação viso motora, força, saltos e claro muita diversão. Materiais Utiliza-

dos: Fitas durex coloridas e bolinha Variação: No lugar das fitas e bolinhas podem utilizar papel colorido. 

https://youtu.be/RmNYc256yak 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RmNYc256yak


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 26/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Sequência Didática “Beto e Tita” – Ficha  5 

Obs.: Em casa, no quadro número 1(colocar a idade que você tem, o número), no quadro número 2 (pintar a 

quantidade de velas e o número correspondente, da folhinha que foi enviada). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Parque.  

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

Folha de atividade: Cubra o pontilhado com atenção. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Leitura de uma história feita pela professora. 

 Obs: Em casa pode escolher um livro de sua preferência, para que algum adulto realize a leitura. 

 

 


