
 

 

Inf.: 076/20              
  

Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 1 da Educação Infantil 

Planejamento Semanal de 06/05 a 12/05 

 
#fiqueemcasa 

 

Senhores Pais e Alunos,  

Nossas férias chegaram ao fim! Iremos retornar com nossas atividades, não da maneira como 

queríamos, presencialmente, em nossa sala de aula, convivendo e vendo nossos amigos, nossa 

turminha... mas da única maneira que podemos nesse momento: virtualmente. 

Sabemos que nada, absolutamente nada, nenhuma ferramenta ou tecnologia substituirá a au-

la presencial, a presença física, o contato visual, o toque, a troca de olhares, de afeto, a solução da 

dúvida na hora, o questionamento imediato, mas estaremos aqui, professores, e toda a equipe de 

nossa escola, para fazer o nosso melhor, e temos certeza, que você aí, do outro lado da tela, tam-

bém fará o seu melhor. Então, somando nossas potencialidades, nossa vontade e nossas possibili-

dades, venceremos essa fase com êxito. 

Não será fácil, não está sendo fácil para ninguém, tudo será novidade e vamos nos ajustando, 

aperfeiçoando e nos adaptando, sempre com um único objetivo: APRENDER!!! 

Separamos todo o material necessário para a realização das atividades nesse período que estão em 

casa. Os responsáveis deverão retirar esse material no colégio conforme a orientação da 

coordenação. 

Junto com o semanário, enviaremos um link, que vocês poderão e deverão acessar, antes de 

começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações importantes para que as atividades sejam 

concluídas com sucesso. O link dessa primeira semana segue abaixo: 

https://youtu.be/D_aTPv2XzGA  

Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/D_aTPv2XzGA


 

 

 
 
 

 
Linguagem 

 
Jogo da memória dos amigos 
 
Identificar nome próprio e o 
de seus colegas. 
Na educação infantil a visua-
lização é o ponto mais impor-
tante para o aprendizado 
da criança e sem se esque-
cer do lúdico. 
Recortar e brincar de jogo da 
memória. 

 
 

 
 

 

 
Matemática 

 
Quantas pernas a Dona 

Aranha tem? 
 
O conceito de número é de 
suma importância para 
a criança. Ele é um meio de 
adaptação social e instru-
mento para aquisição de co-
nhecimentos, por isso 
a escola deve viabilizar a 
construção de conceito dos 
numerais do 1 ao 8. 

 

 

 
Natureza e Cultura 

 
Desenho: O jeito de viver na floresta 

 
A natureza pode ser um como recur-
so pedagógico estimulando os alunos 
a inventarem, inovarem, explorarem 
o local de outra maneira, represen-
tando os elementos da Natureza. 

 
 

 

   
Inglês: Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=3c8EIpr3JTM  

Nursery Rhymes (Rain, rain go away) 

- Introdução aos pais e alunos 

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha extra no APP) 

- Rain, rain go away (Nursery Rhyme – vídeo de apoio)  

https://www.youtube.com/watch?v=Ui8K4f3U3dk 

 

Arte: Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=yGPSxb9lWBo   

Fantoche de papel da dona aranha. 

Fazer dobradura com folha de sulfite da Dona Aranha. 

Segue o vídeo com o procedimento: https://www.youtube.com/watch?v=yGPSxb9lWBo  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3c8EIpr3JTM
https://www.youtube.com/watch?v=Ui8K4f3U3dk
https://www.youtube.com/watch?v=yGPSxb9lWBo
https://www.youtube.com/watch?v=yGPSxb9lWBo


 

 

 
 
Recursos Utilizados: 
Folhas de sulfite 
Giz de cera 
Tesoura sem ponta 
Cola bastão 
Canetinhas. 
 

Música: Vídeo: https://youtu.be/XDsqe165CEo 

Saudação e Acolhida 
Aula de música  
Legal  
Música Ilustrada 
Movimento 
Meu pintinho amarelinho 
Música Ilustrada 
A Dona Aranha 
História Cantada  
Eram dez lagartas 

Educação Física: Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=R8h-HGw3LBU 

Objetivos: Desenvolver a noção do objeto, espaço e tempo. Estimular a agilidade, atenção, concen-
tração, raciocínio lógico e estratégia. 
 
Cadê meu brinquedo? Combinar com a criança que seu brinquedo será escondido e que, após 
contar até três, ela deverá procurar por ele (dentro de um espaço não muito grande). Essa atividade 
poderá ser repetida várias vezes, modificando o objeto e aumentando, por exemplo, de um para 
dois. 
 
Caça ao tesouro: Para a brincadeira de hoje, você não vai precisar de nenhum material especial, 
apenas o que já existe no ambiente. Primeiro faça uma lista mental dos objetos do quarto e depois 
peça à criança para procurar itens que tenham as seguintes características: grande, pequeno, duro, 
mole, colorido e o que mais puder solicitar, de acordo com os objetos listados. 
 

 
Muito Obrigada pela parceria!!  

Beijos para nossas queridas crianças!!! 
Professoras do Infantil 1 

https://youtu.be/XDsqe165CEo
https://www.youtube.com/watch?v=R8h-HGw3LBU

