
 

 

Inf.: 0773/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 25 de novembro de 2020. 
 

 
Srs. Pais e alunos do Infantil 3B – Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 25/11 a 01/12 
 

 #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 

 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  

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 
Planejamento Semanal de 25/11 a 01/12 
 
ENTREGA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO 4º BIMESTRE: DIA 25/11 – DAS 9H ÀS 12H30 
 

 APOSTILAS DE LINGUAGEM, MATEMÁTICA E NATUREZA E CULTURA. AS ATIVIDADES DAS FOLHINHAS EN-
VIADAS PARA CASA E O CADERNO DO OBJETIVO (TAMBÉM ENVIADO PARA CASA). OU CASO TENHA REA-
LIZADO ATIVIDADES EM OUTRO CADERNO OU EM FOLHAS AVULSAS.  

 APOSTILA ANUAL DE MÚSICA E DE ARTE. 

 ENTREGA DA APOSTILA DE INGLÊS (SOMENTE A APOSTILA, AS DUAS FOLHINHAS DEVEM FICAR COM O 
ALUNO) 

 ATIVIDADE EM FOLHINHA DE INFORMÁTICA – APENAS OS ALUNOS QUE NÃO PARTICIPAM DAS ADDS.     
 

QUARTA-FEIRA – 25/11 

Acessar o link:     https://youtu.be/C9gL_DoScmU com as orientações da professora Marianna.  

Zoológico começa com a letra Z. Vamos fazer um passeio virtual pelo zoológico?  Clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos 

para casa. Animais do zoológico – Capriche no colorido, recorte e cole as figuras numa folha montando um zoológico. 

Vamos relembrar os números. Clique aqui. Pegue a cartela de números, recorte os quadrados na cor azul e cole no caderno em ordem 

crescente. 

Que tal brincar de você troca? Clique aqui. Escolha 3 animais que você mais gostou que apareceu no vídeo, desenhe no seu caderno e 

tente escrever o nome deles ao lado de cada desenho. 

      

 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=W99g6BYKtBo para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  
Programação:  

Thanksgiving! 

- Introdução  

- Música: You’re my sunshine! 

- Explicação da atividade (folhinha) 

- Sugestão de vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=VvzMp5WUjls 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=0eEkWvekQiE 

OBS: Para quem participa da ADD não é necessário assistir as orientações dos vídeos acima. 
 

 

QUINTA-FEIRA – 26/11 

Acessar o link:  https://youtu.be/Wo3Scf9WLCk com as orientações da professora Marianna.  

Vamos relembrar as vogais na letra palito?  Clique aqui. Pegue a massinha que enviamos para casa , faça igual ao modelo do vídeo e 

cole numa folha. Depois copie uma palavra de cada vogal que aparece no vídeo. 

Hora da história: As letras sumiram. Clique aqui. No caderno faça o seu nome completo, depois circule com lápis de cor azul as vogais 

que aparecem no seu nome. 

Vamos relembrar o alfabeto na letra palito. Clique aqui. No caderno, faça as letras acompanhando o vídeo. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Lembrando que participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso 

contrário, acompanhe as orientações dos exercícios através do link: https://www.youtube.com/watch?v=ZvcSeJ1JRc0. 

Objetivo: Equilíbrio, Lateralidade, saltos e noção espacial. 

Material: Fita adesiva e garrafa descartável pequena. 

Atividade: Pulo do saci. Realizar alguns exercícios pedidos no vídeo do link abaixo. Gi não tem link aqui 

 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/C9gL_DoScmU
https://www.bing.com/videos/search?q=zoologico+sao+paulo&&view=detail&mid=CBA17494A3F22093AA3BCBA17494A3F22093AA3B
https://www.youtube.com/watch?v=EsP1q31rNKQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jXO4iQZ4NTY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W99g6BYKtBo
https://www.youtube.com/watch?v=VvzMp5WUjls
https://www.youtube.com/watch?v=0eEkWvekQiE
https://youtu.be/Wo3Scf9WLCk
https://www.youtube.com/watch?v=MHSQH8nWzy8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IFSxw-t8NXw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qMJ5bNOrUjo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZvcSeJ1JRc0


 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 27/11 

Acessar o link:  https://youtu.be/pWDwIk3nNzI com as orientações da professora Marianna.   

Vamos relembrar o alfabeto na letra cursiva. Clique aqui. No caderno faça as letras acompanhando o vídeo. 

Vamos brincar de Caça-letras? Clique aqui. Pegue as folhinhas do alfabeto que enviamos para casa (letra cursiva e palito) recorte 

cada cartela e cole uma em cada folha. Explicação no vídeo. 

Pegue aquela cartela de números. Recorte os quadrados na cor vermelha e cole no caderno em ordem decrescente. 

 

       
 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=Q1qXogBH434, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos criar uma arte com os elementos da natureza em uma folha de sulfite. Com muito capricho e 

criatividade.  

Materiais para a aula: Folha de sulfite (ou qual tiver em casa), giz de cera e/ou lápis de cor, cola, tesoura. IREMOS UTILIZAR ELE-

MENTOS DA NATUREZA EM POUCA QUANTIDADE NA AULA: SEMENTES, GALHOS, FOLHAS DE ÁRVORES, GRÃOS, ENTRE 

OUTROS. TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO.  
 

SEGUNDA-FEIRA – 30/11 

Acessar o link:  https://youtu.be/kcJxN4bVtF4 com as orientações da professora Marianna.   

Animais selvagens. Clique aqui. Tem 2 animais que começam com vogal. Quais são eles? No caderno desenhe-os e escreva o nome 

deles ao lado do desenho. 

Agora pegue aquela cartela de números e recorte os quadrados de cor amarela e cole no caderno fazendo a sequência desses núme-

ros.  Depois faça o mesmo com os quadrados de cor verde. 

História de hoje: Chapeuzinho Amarelo. Clique aqui. Agora pegue papel colorido que enviamos para casa. Faça 2 quadrados, 2 círcu-

los, 2 triângulos e 2 retângulos. No caderno monte com essas figuras geométricas os personagens dessa história. 

 
MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/mU6X3hQFZtI com as orientações da professora Cris Lima. 

Figura de som – semínima 

Figura de silêncio – pausa da semínima 

Treino de sequências 

Músicas: Hora do silêncio – Marcelo Serralva 

Pica Pau – Trangalhanças 

Natal plim plim plim – Marcelo Serralva 

Material necessário: 1ª opção: Um copo de vidro ou acrílico com água e um lápis 

2ª opção: Um copo de plástico (sem água) e um lápis 

(escolha entre a opção 1 ou 2, a que for mais adequada) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/pWDwIk3nNzI
https://www.youtube.com/watch?v=l481-ppjccc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ll7w5NW1bmk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q1qXogBH434
https://youtu.be/kcJxN4bVtF4
https://www.youtube.com/watch?v=2_WmVmfEyZc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3yMNJboOHPw&feature=youtu.be
https://youtu.be/mU6X3hQFZtI


 

 

 
 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 01/12 

Acessar o link: https://youtu.be/Vehtsdeqho0 com as orientações da professora Marianna.  

Assista ao vídeo das vogais.  Clique aqui. Procure em revistas, 2 palavras começadas com cada vogal e cole no caderno.                                                                                                                                                                                                 

Vamos assistir outra história? Os bichinhos do jardim. Clique aqui. No caderno desenhe um jardim. Qual bichinho que começa com a 

letra V?  Desenhe-o no jardim. 

Vamos brincar? A casa do Zé. Clique aqui. Boa diversão!!! 

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

https://youtu.be/7UiEPvS7iHo com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não 

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

Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades super legais sobre o Natal!! Vamos lá! 

 HORA DE PINTAR - NATAL 

 APRENDA O TECLADO NO NATAL 

 JOGO DA MEMÓRIA - NATAL 

 CORRIDA DO NOEL 

 HISTÓRIA: PINHEIRINHO DE NATAL 

 

     Obs.: Lembrando que foi postado o arquivo da ATIVIDADE AVALIATIVA na semana de 11 a 17/11/2020 (acesso pelo site Obje-

tivo Bragança – Orientação Online), para ser impressa, realizada e entregue na escola conforme informativo 0636/20. Porém, SO-

MENTE 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 atividades. Os alunos que sempre participam das 

ADDs não precisam imprimir e fazer estas atividades (apenas se desejarem). 

__________________________________________________ 

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://youtu.be/Vehtsdeqho0
https://www.youtube.com/watch?v=3aHzJxCY0Is&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sJy0z33K3jM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BOYqb7D8sjQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/7UiEPvS7iHo
http://www.escolagames.com.br/jogos/horaDePintarNatal/?deviceType=computer
https://www.cokitos.pt/aprenda-o-teclado-no-natal/play/
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-da-memoria-natal/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/natal-corrida-do-noel
https://www.youtube.com/watch?v=kPhE1YSJ_to
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

