
 

 

 

 
Bragança Paulista, 13 de agosto de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do Infantil 3B da Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 16 a 20/08 
 

 
            
 
 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao 

aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por 

aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 16/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Apresentação da letra N 

Brincadeira – Mágica do nome 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: O meu nome eu vou falar  

https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek 

No caderno escreva os nomes dos amigos da sala. 

 

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 18 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)                                                                                                                      

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Complete a flor ligando os números na sequência. Agora faça os 

números do 0 até o 18 (disponível no APP para impressão).                                                                                                                   

                                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek


 

 

 
 
                                               
 

TERÇA-FEIRA – 17/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 14 – O homem e a preservação da vida 

Percussão corporal – Grupo Barbatuques 

Instrumentos musicais: bateria convencional e bateria de materiais recicláveis 

Música: Samba Lelê  

Atividade da Ficha 14: Desenhe em qual parte do seu corpo o som foi mais forte e em qual parte do 

seu corpo o som foi mais fraco. 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)   

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: Janelas Encantadas. Fichas 4 e 5   

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/JEIII200720AD 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

ARTE: Sequência didática – O Homem e a Tecnologia. Ficha 12 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Apostila - Activity sheet 17 "Family and Rhymes" (Trabalharemos as rimas/sons em inglês. 

Circule. 1- figuras do mesmo som. 2- diferentes sons. 3 – Ligue as figuras com os mesmos sons. 4 – 

marque o parágrafo que não rima.) 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Folha de atividade: Escreva seu nome completo. Capriche!!! (dis-

ponível no APP para impressão). 

 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/JEIII200720AD


 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA – 18/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo - A Família Silábica N  

https://www.youtube.com/watch?v=84Pmn4a7FjA 

Folha de atividade: Vamos decorar a letra N (disponível no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Somos os Dinossauros, Bebê T-Rex e Mais! 

https://www.youtube.com/watch?v=xBP2Q2uQHZc 

Folha de atividade: Pinte 18 círculos no dinossauro. Depois complete a cena desenhando a natureza 

(disponível no APP para impressão). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 0 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, nossas atividades serão especiais para comemorarmos o Dia 

do Folclore (dia 22/8) !!! �� 

 

 VÍDEO: O QUE É FOLCLORE 

 CANAL “TURMA DO FOLCLORE” 

 JOGO DO FOLCLORE (fazer coletivamente) 

 JOGO DA MEMÓRIA 1 - FOLCLORE 

 JOGO DA MEMÓRIA 2 - FOLCLORE 

 COLORIR - FOLCLORE 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO DO ZOOM NAS AU-

LAS DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MATEMÁTICA: A árvore generosa https://www.youtube.com/watch?v=l3swWsXUCXs 

Folha de atividade: Cole 18 frutas na árvore e faça a sequência numérica do 1 ao 18 (disponível no 

APP para impressão). LIÇÃO DE CASA: Matemática – Folha de atividade: Conte e faça o numeral 

nos retângulos. Capriche no colorido (disponível no APP para impressão). 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=84Pmn4a7FjA
https://www.youtube.com/watch?v=xBP2Q2uQHZc
https://www.youtube.com/watch?v=VTvhVRHdIBE
https://www.youtube.com/channel/UCD-Rh7fnSL2aeF9xviJ4LGw
https://wordwall.net/pt/resource/6306097/jogo-do-folclore
https://wordwall.net/pt/resource/3785874/folclore-jogo-da-mem%C3%B3ria
https://wordwall.net/pt/resource/19590036/jogo-da-mem%C3%B3ria-folclore
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11217
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=l3swWsXUCXs


 

 

 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA - 19/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM: Letra n - traçado da letra cursiva maiúscula e minúscula. 

https://www.youtube.com/watch?v=-291z1slaDE 

Folha de atividade: Cubra os pontilhados e continue fazendo a letra N (disponível no APP para im-

pressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Os primeiros habitantes da ter-

ra. Fichas 4 e 5.         

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia  

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/PHTIII22072020AD - ficha 4 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/PHTIV22072020AD - ficha 5 

                                                                                        

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

                                               ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Boliche Divertido – Construção de um boliche, onde vamos brincar com varia-

ções de lançamento (mão direta e esquerda, pé direito e esquerdo e etc...) Nessa brincadeira vamos 

estimular a coordenação motora, noção espacial, controle de força, equilíbrio. 

 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

LINGUAGEM: Folha de atividade – Faça as letras N nos quadrados. Pinte os desenhos que come-

çam com essa letra (disponível no APP para impressão). 

LIÇÃO DE CASA: Projeto Pedagógico - Folha de atividade: Recorte de revistas figuras de frutas, 

legumes e verduras e cole (disponível no APP para impressão). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-291z1slaDE
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/PHTIII22072020AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/PHTIV22072020AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 20/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Folha de atividade: Número 18 – Faça esse numeral dentro dos quadrados (disponível 

no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h) 

LINGUAGEM: Letra N https://www.youtube.com/watch?v=C4gd9omCKx4 

Folha de atividade: Complete com as sílabas e depois copie as palavras no retângulo (disponível no 

APP para impressão). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HORA DA HISTÓRIA: Nuvenzinha Triste - Varal de Histórias 

https://www.youtube.com/watch?v=4AIu0ORAi1A 

Desenhe numa folha de sulfite a parte da história que você mais gostou. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE: Atividade de movimento  

Brincadeira para Crianças- Ginástica dos animais 

https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4gd9omCKx4
https://www.youtube.com/watch?v=4AIu0ORAi1A
https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU

