
 

 

Inf.: 0738/20  
 
 

Bragança Paulista, 11 de novembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3A – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 11/11 a 17/11 

 
  
 

#fiqueemcasa 

 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-
vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Lembramos que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 
das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-
vidade Digital Dirigida é essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 
processo avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 
na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 
dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  
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Planejamento Semanal de 11/11 a 17/11 
  

QUARTA-FEIRA – 11/11 

Acessar o link:   https://www.youtube.com/watch?v=6Ea2KFCH-ds com as orientações da professora Celinha.  

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem). Sequência didática: Brincadeiras no sítio e no céu. Fichas 28, 29, 30, 31 e 32 (expli-

cação no vídeo). 

        
 

      
INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=lLZeNHTI61w para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  
Programação:  

Lost and Found   

- Introdução  

- Música: Open shut them (super simple song) 

- Explicação da atividade (apostila - activity sheet 28) 

- Sugestão de site: https://www.youtube.com/watch?v=Sk1xirMSj50 

OBS: Para quem for participar da ADD não é necessário assistir as orientações do vídeo acima. 

- Entrega da apostila de inglês (junto com as outras apostilas) dia 25/11. 

 

QUINTA-FEIRA – 12/11 

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=Rqjn0Xd7Ov0 com as orientações da professora Celinha.   

Hoje vamos aprender o Z na letra cursiva. Assista ao vídeo: clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Faça a letra Z da 

Zélia (maiúscula cursiva) e da zebra (minúscula cursiva). 

Vamos relembrar os numerais? Assista ao vídeo: Clique aqui. No caderno faça os numerais do 1 até o 10 e na frente de casa número 

cole bolinhas de massinha na quantidade certa. 

Apostila de Natureza e Cultura. Sequência didática: O homem e a preservação do Meio Ambiente. Ficha 28 (não fazer) ficha 29 (expli-

cação no vídeo). 

     
 
EDUCAÇÃO FÍSICA: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse 

o link: https://www.youtube.com/watch?v=j5XPqPLZd0E com as orientações da professora Vivian. 

Objetivo: Desenvolver e aprender habilidades e capacidades físicas e motoras. 

Material: Garrafa pet e folha de sulfite 

Atividade: Roleta dos movimentos. Dividir a folha em 8 ou 10 pedaços, em cada pedaço colocar um exercício. No chão fazer um círcu-

lo com os papeis e, no centro fica a garrafa pet, a criança gira a garrafa e quando ela parar, a criança executará a atividade pedida na 

folha à frente. 
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SEXTA-FEIRA – 13/11 

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=ORPP-h9WsrY com as orientações da professora Celinha.  

Apostila de Investigação e descoberta (matemática) Sequência didática: Os caça-fantasmas. Ficha 24 (não fazer) Doces Baleias. 

Fichas 25, 26, 27, 28 e 29 (explicação no vídeo). 

 

       
 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=kkHjxAJ2apg, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos observar algumas imagens de esculturas vivas (performance), em seguida, desenhe em uma 

folha de sulfite o personagem de você seria se fosse uma escultura viva.  Muita criatividade e capricho. 

Materiais para a aula: Folha de sulfite (ou qual tiver em casa), giz de cera e/ou lápis de cor e/ou canetinhas e/ou aquarela. 

TODO MATERIAL PODERÁ SERSUBSTITUIDO. 

Deixar essa atividade separada com o nome e ano do aluno, para entregar juntamente com o material do 4° bimestre na escola, no 

dia 25/11, conforme informativo: 0636/20.  
 

SEGUNDA-FEIRA – 16/11 

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=9uc27ALzW0E com as orientações da professora Celinha.  

Estamos aprendendo a letra Z. Assista ao vídeo: Aprenda a ler com os animais. clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. 

Vamos aprender a letra Z do Zangão (maiúscula e minúscula na letra palito). 

Assista ao vídeo: clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Observe a letrinha que o Zeca está fazendo no cader-

no. Qual é o nome dessa letra? Pinte os retângulos que têm palavras começadas com essa letra. 

Número 0 e sua importância. Clique aqui. No caderno faça o número 0 e cole barbante, cordinha, lã ou fita (qualquer material que 

tenha em casa). 

No caderno faça a sequência dos numerais começando do 11 até o 25. Circule o numeral vinte e desenhe triângulos nessa quantidade. 

    
 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/sFQrdDwRjpw com as orientações da professora Cris Lima. 

Pulso, intensidade 

Compasso binário: Oh Suzanna e This little light of mine. 

Compasso ternário: My bonnie 

Compasso quaternário: When the saints go marching in 
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TERÇA-FEIRA – 17/11 

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=Uip4g5kENfU com as orientações da professora Celinha.   

Assista ao vídeo da letra Z. Clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Ligue as palavras iguais. Agora pinte as letras Z 

com lápis de cor azul. 

Mais um vídeo da letra Z. Clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Copie as palavras e depois circule as letras Z. 

Curiosidades: Por que as abelhas fazem mel? Clique aqui. No caderno desenhe uma colmeia bem grande e cole 25 bolinhas de 

papel como se fossem as abelhas. 

    
 

INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/QkZe67O0nEc com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, 

não há necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 

Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades novas e super legais! Vamos lá! 

 MATEMÁTICA DIVERTIDA 

 LEITURA E ESCRITA 

 MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS 

 

Obs.: Abaixo segue o arquivo com a ATIVIDADE AVALIATIVA para ser impressa, realizada e entregue na escola no dia 

25/11, conforme informativo 0636/20. Porém, SOMENTE alunos que não comparecem às ADDs (aulas ao vivo pelo Zoom) ou 

aqueles que têm muitas faltas no 4º bimestre (meses de outubro e novembro/20) devem imprimir, fazer e entregar tais ativi-

dades. Os alunos que sempre participam das ADDs não precisam imprimir e fazer estas atividades (apenas se desejarem). 

Clique em: ATIVIDADE AVALIATIVA PARA IMPRIMIR (somente casos de alunos citados acima) 

Atenção: ao abrir o arquivo acima, clicar somente na opção IMPRIMIR, não há necessidade de fazer download e solicito               

NÃO clicar em “Abrir com documentos Google” para não alterar o arquivo para os demais alunos. Obrigada! 

__________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uip4g5kENfU
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https://www.cokitos.pt/atividade-de-leitura-e-escrita/play/
https://www.cokitos.pt/jogo-demaiusculas-e-minusculas/play/
https://drive.google.com/file/d/10VMfhS7G8NjASmkS7bzHpxybH1Tpuwnt/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

