
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 3B da Educação Infantil 

  

  PLANEJAMENTO SEMANAL DE 15/02 A 19/02 
 

#fiqueemcasa 

Já iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo todos 

os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Aos poucos vamos nos 

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

educandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na 

medida do possível pelo zoom, acessando o 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. 

 

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. 

 

 
 
 
 

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


 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 15/02 
 

RECESSO ESCOLAR 
 

TER TERÇA-FEIRA – 16/02 
 

FERIADO 
 

QUARTA-FEIRA  – 17/02 
 

PONTO FACULTATIVO 
 

QUINTA-FEIRA – 18/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

LINGUAGEM: Nome próprio – brincadeira com crachá.  

Assista o vídeo: Atividade lúdica para trabalhar o nome. https://youtu.be/67hvvSmwJlk  

Escrever o nome no peixinho (disponível para retirar na escola ou molde no APP). Na escola faremos painel 

da canoa e as crianças irão colar o seu peixe. Sugestão para casa nesse momento. Palavra cantada – A 

canoa virou https://youtu.be/_vmxj-adiPo.  

Agora pegue a folha da atividade: Escreva seu nome e pinte o desenho bem caprichado (disponível para 

retirar na escola e no APP). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: (Imagens, sons e palavras) Sequência didática – Ideias de coelho. Fichas 1 e 2. Leitura do 

texto da ficha 2. Na ficha 1 desenhar dentro dos quadrados de acordo com a história. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  Floresta encantada - Nessa atividade vamos fazer um circuito motor usando o “faz de 

conta”, vamos transformar a quadra em uma linda floresta encantada onde os alunos vão explorar vários 

materiais durante o percurso. O objetivo da brincadeira é estimular a criatividade, imaginação e a 

coordenação motora global dos nossos alunos. Materiais utilizados: Cones, cordas, bambolês, colchonetes, 

step entre outros. https://youtu.be/kjQhwp_0TF8 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA:  Numeral 0. Assista o vídeo:  https://youtu.be/qR9RRoe1Cvo    

Agora pegue a folha da atividade: Vamos fazer o numeral 0 (disponível para retirar na escola e no APP). 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/67hvvSmwJlk
https://youtu.be/_vmxj-adiPo
https://youtu.be/kjQhwp_0TF8
https://youtu.be/qR9RRoe1Cvo


 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA  – 19/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

COORDENAÇÃO MOTORA FINA: - Assista o vídeo: Amigo sol  

https://www.youtube.com/watch?v=YYz0tGoSz-4&ab_channel=BobZoom 

Agora pegue folha da atividade – Vamos cobrir os pontilhados do sol usando suas canetinhas (disponível 

para retirar na escola e no APP). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Sequência didática – New friends at school (novos amigos na escola) assista o vídeo:   Valentine’s 

day – What colors do you see? https://youtu.be/Ey2IMp49gtE . Desenhe um amigo dentro do coração e cole 

na ficha 1 (disponível para retirar na escola e no APP). 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – A princesa Josefina e o cavaleiro Dom 

Brioche. Fichas 1 e 2.  EAD Colégio Objetivo – professora Kátia  

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDAPJCDB107042020AD   

Fazer direto na apostila. Ficha 1 leitura do texto e na ficha 2 (colar os desenhos impressos disponíveis na 

escola e no APP ou desenhar). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=YYz0tGoSz-4&ab_channel=BobZoom
https://youtu.be/Ey2IMp49gtE
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDAPJCDB107042020AD

