
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 16 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3B da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 19 a 23/04 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

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

nosso município e estado.  

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

de todos. 

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 acompa-

nhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola. 

 

 

Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares e pes-

soas de convívio diário, mesmo no tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 19/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

DATA COMEMORATIVA:  Dia do  Livro Infantil - Monteiro Lobato 

Vamos conhecer um pouco da historia de Monteiro Lobato? https://www.youtube.com/watch?v=2ZYf76yRc6U 

 

LINGUAGEM – Multimídia: Apresentação da Letra C. Assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8PPa41WUZY 

No caderno, desenhe o Cebolinha e escreva seu nome. 

Folha de atividade: Faça o contorno da letra C colando papel picado (qualquer tipo). Disponível no APP. 

PROJETO PEDAGÓGICO: Nome próprio – Numa folha de sulfite faça o seu nome em letra cursiva utilizando 

barbante ou lã. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Contagem: O número 7. 

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=if6yx9yQflY 

Folha de atividade: Conte as frutas e faça o numeral correspondente. (Disponível no APP) 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

NATUREZA E CULTURA: Manifestar o interesse e o respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qc1ivSy5lF0&ab_channel=CaixinhadeIdeias 

No caderno desenhe o habitat dos índios. Depois, numa folha contorne a sua mãozinha e transforme-a num 

índio. Agora recorte e cole. 

Para a próxima aula dia 26/04, iremos precisar de um pratinho de isopor (frios) ou de plástico branco. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

DATA COMEMORATIVA: Dia do Índio https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kljTcKZuWtU 

Folha de atividade: Complete a cruzadinha. (Disponível no APP) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZYf76yRc6U
https://www.youtube.com/watch?v=A8PPa41WUZY
https://www.youtube.com/watch?v=if6yx9yQflY
https://www.youtube.com/watch?v=Qc1ivSy5lF0&ab_channel=CaixinhadeIdeias
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kljTcKZuWtU


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 20/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/wR0SfualGlw (com a Prô Cris)      

Apostila de Música – Ficha 6: Exploração e descoberta 

Villa-lobos – compositor brasileiro 

Música: O trenzinho do caipira – link: https://www.youtube.com/watch?v=1F59ZyO3rLs&t=135s  

Material necessário: uma sacolinha plástica 

 Atividade da Ficha 6: Represente a saída ou a chegada do trem na estação 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: A Raposa e a Cegonha - Fichas 14 e 15 

EAD Colégio Objetivo – Professora Cássia Portal Tv Web (objetivo.br) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

LINGUAGEM: Assista ao vídeo da letra C: https://www.youtube.com/watch?v=VOxIp4NhB68  

Folha de atividade: Complete as palavras e faça um lindo colorido. (Disponível no APP) 

MATEMÁTICA: Contagem: O número 8. Assista ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=PIpIbhkHJoQ&ab_channel=Alfabrinca 

Folha de atividade: Vamos contar e treinar o numeral 8. (Disponível no APP) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

ARTE: Assista ao vídeo: O indiozinho https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jJa7Y6UgH8E 

Recorte folhas de revistas e monte um cocar no seu caderno. 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem (imagens, sons e palavras) Sequência didática – A raposa 

e a cegonha – Lição de casa 2 (ficha) Cole as gravuras (folha avulsa – cartão - enviado 

para casa) na ordem que você escolheu para contar a sua versão da fábula: “a raposa e a 

cegonha”.                                                                                                                                                                                                                                       

OBS.: No aplicativo, há uma atividade de Informática para imprimir. Ela deverá ser feita pelo aluno e 

entregue na escola no final do bimestre, no dia 23/4/21 para avaliação conforme comunicado enviado.  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/wR0SfualGlw
https://www.youtube.com/watch?v=1F59ZyO3rLs&t=135s
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IC507042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=VOxIp4NhB68
https://www.youtube.com/watch?v=PIpIbhkHJoQ&ab_channel=Alfabrinca
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jJa7Y6UgH8E


 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA – 21/04 

 

FERIADO 
 

QUINTA-FEIRA – 22/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM: Assista ao video das sílabas da letra C: https://www.youtube.com/watch?v=I6uusidZ4Uk 

Folha de atividade: Vamos ligar os desenhos que iniciam com a letra c e pinte-os. (Disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – Medidores e medidas.  

Ficha 17. 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia Portal Tv Web (objetivo.br) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA:  Dia do índio – PETECA: Vamos construir uma PETECA!!! A história da peteca tem 

origem na prática recreativa dos índios brasileiros, que a praticavam paralelamente a outras atividades como 

rituais, festas, cantos e histórias. ... Como foram índios que a inventaram, o nome peteca vem do Tupi, em 

que peteca significa “bater com a mão”. 

 Materiais utilizados: sacola plástica, folhas de revista ou jornal, meias, barbante e tesoura.  

Viva o dia do Índio!!! https://youtu.be/tbEmmU4VpCE 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: Caneca e chocolate se iniciam com a letra C. Que tal um bolo de caneca? 

Assista ao vídeo: Como fazer um bolo de caneca de chocolate 

https://www.youtube.com/watch?v=4G-4HKp8sao 

Folha de atividade: De olho na consoante C. (Disponível no APP) 

LIÇÃO DE CASA: Matemática (Investigação e descoberta) Sequência didática – Medidores e medidas -

Lição de casa 2 (ficha) - Escolha um ponto de partida e um ponto de chegada no espaço interno da sua ca-

sa. Meça essa distância utilizando seus passos ou outro instrumento de medida que você já conheça.   

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6uusidZ4Uk
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDMM407042020AD
https://youtu.be/tbEmmU4VpCE
https://www.youtube.com/watch?v=4G-4HKp8sao


 

 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA – 23/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Contagem: Assista ao vídeo: O número 9  

https://www.youtube.com/watch?v=rFWm9GTbDMw&ab_channel=OsPequerruchos 

Faça 9 bolinhas de papel amassado (qualquer papel) e cole no caderno para representar esse numeral. De-

pois faça cinco vezes o numeral 9. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

INGLÊS: Vamos cantar? 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs 

Assista ao vídeo: New friends at school https://www.youtube.com/watch?v=NPn6m1F5t-o 

Vamos desenhar os amiguinhos da sala? Pode ser numa folha de sulfite. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

BIBLIOTECA: Hora da história - Qual é a cor do amor? 

https://www.youtube.com/watch?v=rtDGkLn2bb0 

Que tal fazer uma dobradura de elefante (personagem da história). Pegue uma folha de papel (qualquer cor)  

representando a cor do amor. Se não tiver, pode ser branca e pintar a dobradura de canetinha. 

Assista ao vídeo: Origami- Rostinho do elefante  

https://www.youtube.com/watch?v=LRUF2qD08no&ab_channel=MaisArtes 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PARQUE: Atividade de movimento:  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Hew4CywaPgE  

Brincadeira: Corre cutia – A hora que a música parar a criança deverá falar uma palavra que começa com a 

letra C. Vamos relembrar as palavras? 

https://www.youtube.com/watch?v=HdrApaRtTYY&ab_channel=Ensinandomeufilho 

 https://www.youtube.com/watch?v=C4tUO5xxt2k&ab_channel=KamaluESuaTurma 
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