
 

 

 

 
Bragança Paulista, 18 de Junho de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 21 a 25/06 

 
 

  #fiqueemcasa 
 
  

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

Para acessar, basta entrar no 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. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

  Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente 

ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse 

tempo de afastamento presencial.  
 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 
 

No dia 21/06, das 10 às 17h, recolheremos as atividades referentes ao 2º bimestre letivo:  
Todas as Apostilas do semestre.  
Lições de casa das apostilas de Linguagem e Matemática (fichas avulsas).  
Caderno de atividades.  
Folhas de atividades extras. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 21/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Atividades rítmicas com parlenda 

                     Material necessário: 1 copo e duas colheres 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

LINGUAGEM – O grão de milho - história infantil contada por Fafá  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7Eoc1niJbU&t=73s 

Folha de atividade: Pinte a turma da Mônica na Festa Junina (disponível no APP para impressão). 

                                                                                                     

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre.  

Decorar o galho da amizade (móbile).  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Festa Junina no campo - história https://www.youtube.com/watch?v=vGcn4Sf-49w 

Folha de atividade: Use papel picado e decore as bandeirinhas nas cores correspondentes (disponível no 

APP para impressão). 

                                                                                                                                      

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7Eoc1niJbU&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=vGcn4Sf-49w


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 22/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, teremos história e vários desafios sobre Festa Juni-

na!!! E continuaremos um dos joguinhos da semana passada! � 

 

 História: ARRAIÁ NA FLORESTA VEM CÁ 

 ESCOLA GAMES – FESTA JUNINA 

 LIGAR – FESTA JUNINA 

 JOGO DA MEMÓRIA – FESTA JUNINA 

 PAPA VOGAIS 

 No horário da aula, finalizaremos uma atividade sobre o nosso Projeto Pedagógico, de associa-

ção de nomes e fotos dos alunos da nossa turminha. 

________________________________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM:  Meios de transporte para crianças https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk&t=24s 

Folha de Atividade: Copie nas linhas a letra inicial do nome de cada criança que está dentro do ônibus (dis-

ponível no APP para impressão). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: FRIENDS - Boy and Girl (folhinha disponível no APP) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ARTE:  PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre.  

Releitura da obra de Romero Britto em tela.  

LIÇÃO DE CASA: Linguagem – Na caixa tátil com o patinador, faça as letras do seu nome. Depois recorte 

de revistas as letras do seu nome e cole (disponível no APP para impressão).  

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YxYomu9fIUc
http://www.escolagames.com.br/jogos/festaJunina/
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2146
https://wordwall.net/pt/resource/17425603/jogo-da-memoria-festa-junina
https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_words_pictures_first_letter_vowels_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk&t=24s


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 23/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo: As férias do Juca Machuca - Varal de Histórias 

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

Folha de atividade: Pinte com muito capricho a capa das suas atividades (disponível no APP para impressão). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: 08 de setembro- Numeral 17 https://www.youtube.com/watch?v=WiN51Hm9bAQ 

No caderno, desenhe bandeirinhas e balões de acordo com o número que a professora sortear. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCANDO COM O OUTRO – VALORIZANDO A AMIZADE ATRAVÉS DAS BRIN-

CADEIRAS  

1º Atividade: Alongamento e aquecimento – Musical  

2º Atividade: PEG MAN – Pega-pega adaptado   

3º Atividade: Roda de conversa com os alunos sobre a aula. 

 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre. Escrever o seu nome nas cartinhas 

do jogo da memória – Memory Game 

LIÇÃO DE CASA: Folha de atividade: Escreva seu nome completo (enviado para casa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vinZKHKwywY
https://www.youtube.com/watch?v=WiN51Hm9bAQ


 

 

 

 

 

 

 QUINTA-FEIRA – 24/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre.  

Amizade Verdadeira - desenho animado https://www.youtube.com/watch?v=6uKvSvtk0Tg 

Camiseta de Formatura 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre.  

Jacarelvis - Cantigas de Roda https://www.youtube.com/watch?v=gmYD507q-ug 

Continuação da Camiseta de Formatura 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

NATUREZA E CULTURA:  Sequência didática – O Homem e a Tecnologia. Fichas 13 e 14 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: A Festa Junina - desafios e atividades para festa junina 

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

Folha de atividade: Pinte o jogo da memória bem caprichado (disponível no APP para impressão). 

LIÇÃO DE CASA:  Recorte e brinque com o jogo da memória. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6uKvSvtk0Tg
https://www.youtube.com/watch?v=gmYD507q-ug
https://www.youtube.com/watch?v=ANnJSyivAXI


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 25/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Curiosidades sobre as festas juninas https://www.youtube.com/watch?v=XW2muLTHppo 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

LINGUAGEM: Hora da História: Meu nome é Zé, e o seu qual é? 

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

Brincadeira na área externa com os nomes. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HORA DA HISTÓRIA: História infantil sobre amizade https://www.youtube.com/watch?v=sYIFgtb5v-w 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PARQUE: Atividade de movimento  

Brincadeira para Crianças- Ginástica dos animais https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU&t=207s 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XW2muLTHppo
https://www.youtube.com/watch?v=Frtzic_DqTE
https://www.youtube.com/watch?v=sYIFgtb5v-w
https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU&t=207s

