
 

 

Inf.: 080/20              
  

Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3 B 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 

aula 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/Qv3GJgUgfVk 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Qv3GJgUgfVk


 

 

 

 

Lembramos que, as atividades podem ser realizadas diretamente na apostila e não em folha 

sulfite. 

       Para acessar o portal do objetivo,  entrar em www.objetivo.br , em seguida entrar com a 

matrícula e senha 80520_ _ _ _ _ _ (que se completam com o RM do aluno). Devem clicar na 

janela EAD Objetivo, em seguida abrirá uma página com as seguintes opções: Aulas digitais, 

Sugestões de atividades, Sugestões de leitura e Atividades de movimento. Fiquem à vontade em 

explorar todo o conteúdo. 

         Para a realização das atividades, clicar em aulas digitais e encontrar o título referente ao 

Infantil 3 e acessar o vídeo de acordo com as orientações abaixo ou seguir pelo link indicado em 

cada atividade. 

Qualquer dúvida deve ser esclarecida através do WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

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

 
SEMANA DE 06/05 A 12/05 

Linguagem – Imagens, sons e palavras 

 Sequência didática: A raposa e a cegonha 
             Aula 4 – fichas 12 e 13 
             http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IC407042020AD  
             Aula 5 – fichas 14 e 15 e lição de casa 2 
             http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IC507042020AD                   
             As aulas 1,2 e 3 referem-se as atividades já realizadas na escola. 
       
                    
Matemática – Investigação e Descoberta 

 Sequência didática: Medidores e medidas 
             Aula 6 – ficha   12 
             http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IDMM207042020AD 
             Aula 7 – fichas 13 e 16  (as fichas 14 e 15 não deverão ser feitas) 
             http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IDMM307042020AD          
 
Obs: As aulas 1,2,3,4 e 5 referem-se as atividades já realizadas na escola. 
Atividades Extras: Letra D e numeral 8, que deverão ser impressas para a realização. (disponivel 
no APP) 
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Inglês: Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=s0aIVBElpfM  

New friends at school 

- Introdução aos pais e alunos 

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha disponível no App) 

- My Dear Friend Song (vídeo de apoio) 

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

 

Música: https://youtu.be/dnylRaS690M 

Saudação e Acolhida 

Aula de música 

Legal 

Música Ilustrada 

A Dona Aranha 

 

Ritmo e Coordenação Motora 

Minhas clavas vou bater 

 

História Cantada 

Eram dez lagartas 

*Atividade enviada pelo APP 

Conectar os pontos pela ordem numérica e colorir o desenho 

 

Informática:  https://youtu.be/dNF0XR8cYQo 

Jogo para colorir on-line: 

Escolher um dos três sites abaixo para colorir on-line (homenagem ao Dia das Mães): 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10236  

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10675  

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8538  

*** 
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“Teste” SOMENTE para as mamães  

(Que tipo de mãe você é?): 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9505 

 

Arte: https://www.youtube.com/watch?v=MkIzYJlcQ7c 

Origami de gato, inspirado em Aldemir Martins. 

 Fazer origami de gato, de forma produtiva e divertida, transformando um pedaço de papel  em 

um lindo gato, inspirado no artista Aldemir Martins. 

 Depois de pronto, pode-se colar a cabeça do gato no desenho e pintá-lo, bem colorido e cria-

tivo. 

 Segue o vídeo com o procedimento: https://www.youtube.com/watch?v=MkIzYJlcQ7c  

 Recursos Utilizados: 

Folha de sulfite 

Canetinhas 

Tesoura sem ponta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Física: https://www.youtube.com/watch?v=djtkcsebcvs&t=3s  

Objetivos: Desenvolver a percepção visual-motora. Estimular a coordenação motora, noção de es-

paço e força. 

Material Necessário: Garrafas descartáveis vazia; balde, lixeira ou caixa; bola. 
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Atividades: 

Boliche com garrafas: O boliche é um jogo que as crianças adoram e com o qual se divertem muito. 

Usem a criatividade para montar os próprios pinos e a bola com materiais recicláveis. Os pinos po-

dem ser numerados e não se esqueçam de fazer a contagem de pontos de cada jogador. 

 

 
 
Cestas de basquete com lixeira: O basquete também é um jogo muito apreciado pelas crianças e 

pode até mesmo ser praticado nos limites de casa, utilizando objetos simples, como um balde ou 

uma lixeira. Neste jogo, da mesma forma, recomendamos a contagem de pontuação dos jogadores. 

 

 

 

 

Estamos com saudades, até a próxima semana! Grande abraço e um beijinho para as crianças. 

Professoras do Infantil 3B 
 

 
 


