
 

 

 
 
 

 
Bragança Paulista, 12 de março de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 15/03 a 19/03 
 

  #fiqueemcasa 
 
 

Como todos sabem, seguindo decreto municipal, nessa semana continuaremos com nossas aulas 

no modelo online. 

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencialmente 

novamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida do 

possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei (Senha: 

40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser acompa-

nhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, 

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamen-

to presencial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 15/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM – Multimídia:  Assistir o filme: O Diário de Mika - Mika Quer Óculos 

https://www.youtube.com/watch?v=l-PX9ZSYqjk   Trabalhando a letra O de óculos. 

No caderno copie a palavra óculos e faça o desenho. 

Vamos aprender juntos a desenhar óculos?   https://www.youtube.com/watch?v=h9ITQHxBDCs 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM: Folha de atividade: Faça a vogal o maiúscula e minúscula (cursiva). Disponível no APP. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

NATUREZA E CULTURA: Vamos explorar o habitat dos animais? No quintal ou jardim, procure e compare 

diferentes habitats, ou seja, o lugar onde vivem pequenos animais como: minhocas, joaninhas, borboletas.... 

cada um desses animais tem seu lugarzinho onde vive. https://www.youtube.com/watch?v=rCq0G_v82Kw 

Escolha dois animais e desenhe-os no caderno. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Vamos separar objetos? Mas atenção, tem que ser grupos de 4. Exemplo: 4 canetinhas, 4 

bolas. Agora recorte 4 figuras de folhetos de supermercado (ou qualquer outro que tenha em casa) e cole no 

caderno. 

DATA COMEMORATIVA: Dia da escola MINHA ESCOLA: Desenho Infantil do Jacarelvis e Amigos - Bing video 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l-PX9ZSYqjk
https://www.youtube.com/watch?v=h9ITQHxBDCs
https://www.youtube.com/watch?v=rCq0G_v82Kw
https://www.bing.com/videos/search?q=video+dia+da+escola&&view=detail&mid=615ADD7C5936982C92E9615ADD7C5936982C92E9&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideo%2Bdia%2Bda%2Bescola%26FORM%3DHDRSC3


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 16/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/ZyJMEaos1zA  

Apostila de Música – Ficha 3: O homem e a tecnologia 

Instrumento de percussão feito com material reaproveitável 

Música: Na gruta do rei da montanha 

Material necessário: um instrumento de percussão (pode ser feito com material reaproveitável ou improvisar 

usando balde, colheres, potes, etc. 

Atividade da ficha 3: Desenhe o instrumento de percussão que você usou na orquestra. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LINGUAGEM (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática – Ideias de coelho. Ficha 8 – desenhar. 

EAD Colégio Objetivo – Professora Cássia 

Portal Tv Web (objetivo.br) 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)   

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo do número 4. https://www.youtube.com/watch?v=mJn2jtgh-6A 

Folha de atividade – Você conhece o número 4? (Disponível no APP). 

 
4ª aula: (16:30h - 17:15h) 
ARTE: Arte, corpo e movimento. A Turma do Seu Lobato - Dancinha do Corpo  

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c  

Procure em revistas, figura de rosto de criança que possa te representar, recorte e cole numa 

folha de sulfite.  Complete desenhando o movimento que você mais gostou de fazer. 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem (imagens, sons e palavras) Sequência didática - Ideias de coe-

lho – Lição de casa 1 (ficha)  Se você pudesse fazer uma pergunta para cada um dos coelhos 

das histórias estudadas, quais seriam elas? Um adulto deve escrever numa folha a ideia da cri-

ança e deixá-la copiar na ficha como conseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZyJMEaos1zA
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IC207042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=mJn2jtgh-6A
https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c


 

 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA – 17/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo - Bellinha a Ovelhinha - Lave as mãos - Não dê carona ao "Corona"  

https://www.youtube.com/watch?v=uqm0DuRHyfs&ab_channel=Bellinha%2CaOvelhinha 

Folha extra: Vamos fazer a letra o (minúscula cursiva) da ovelha. (Disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Assista ao vídeo – Vamos aprender os números?   

https://www.youtube.com/watch?v=79slml7Yz0w 

No caderno faça o numeral 4 e depois desenhe 4 figuras que aparecem no vídeo. 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INFORMÁTICA:  

Olá, pessoal! Hoje, vamos desenvolver várias atividades sobre o nosso Projeto Pedagógico. Eu tenho nome e 

você também – nome próprio”!  

 Vídeo: NOME PRÓPRIO 

 Contação de história: NOME DA GENTE 

 Música: QUAL É A LETRA DO SEU NOME? 

 HORA DE PINTAR O ALFABETO: Vamos pintar as letras do seu nome? 

 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

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

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA 

(computador, notebook, celular, tablet) 

 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

COORDENAÇÃO MOTORA FINA: Assista ao vídeo- José Comilão, história da chuva de pipoca 

https://www.youtube.com/watch?v=IUGSG_8lV1o  

No caderno desenhe uma panela e com uma pinça (ou outro material que tenha em casa) cole grãos de milho 

até encher a panela. Agora, desenhe o que acontece com o milho depois que estoura. 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem. Folha de atividade. Nas palavras abaixo, circule a vogal o. (Disponível no APP). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqm0DuRHyfs&ab_channel=Bellinha%2CaOvelhinha
https://www.youtube.com/watch?v=79slml7Yz0w
https://www.youtube.com/watch?v=IPEFh_p-Lws
https://www.youtube.com/watch?v=nl8UStfDNPE
https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks
http://www.escolagames.com.br/jogos/horadepintaralfabeto/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=IUGSG_8lV1o


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 18/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM: Assista ao vídeo - Conhecendo a vogal O https://www.youtube.com/watch?v=LXKidOx3iz0 

Folha de atividade – Pinte as figuras que começam com a vogal O. (Disponível no APP). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: (Investigação e descoberta) Sequência didática – A princesa Josefina e o cavaleiro Dom 

Brioche. Ficha 8  EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia Portal Tv Web (objetivo.br) 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Coordenação Motora Global - A coordenação motora diz respeito à capacidade do 

cérebro de equilibrar os movimentos do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações. A co-

ordenação motora tem sua importância ao longo da vida de cada um de nós, sobretudo nos domínios psico-

motores e cognitivos. Materiais utilizados: Sacolas plásticas. https://youtu.be/8hhfzP5VAoM 

  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

LINGUAGEM: Figuras com a letra O -  https://ar.pinterest.com/pin/829577193835113794/ 

Folha de atividade – Recorte e cole de revistas, palavras que começam com a vogal o. (Disponível no APP). 

LIÇÃO DE CASA: Matemática (Investigação e descoberta) Sequência didática - A princesa Josefina e o 

cavaleiro Dom Brioche. Lição de casa 1 (ficha). 

Em uma das mesas da cozinha do castelo, a princesa Josefina encontrou algumas bandejas, umas com doces e 

outras vazias. Descubra o segredo das bandejas e complete desenhando os doces nas que estão vazias. 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LXKidOx3iz0
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/IDAPJCDB407042020AD
https://youtu.be/8hhfzP5VAoM
https://ar.pinterest.com/pin/829577193835113794/


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 19/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LINGUAGEM: Projeto Nome Próprio. Receita de massa de modelar. Agora escreva 

seu nome com a massinha que você fez.  

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS:  Yo Gabba Gabba - I Love Flowers 

https://www.youtube.com/watch?v=ERoVH3obKA0 

Vamos fazer uma LOVE FLOWER 🌺🌹🌺 

Já aprendemos sobre o VALENTINES DAYS (Dia de São Valentim). Hoje iremos produzir uma LOVE FLO-

WER (Flor do amor). Desenhe um vaso com uma flor bem grande e use papeis rasgados (folha de revista ou 

qualquer outra que tenha em casa) para decorar. A atividade pode ser feita no caderno ou em alguma folha 

que tenha em casa. Use a criatividade! 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LINGUAGUEM: Folha de atividade. Vamos treinar? (a vogal o maiúscula e minúscula na letra cursiva). Va-

mos colorir de amarelo as bandeiras com o O maiúsculo e de azul aquelas com o O minúsculo. (Disponível no 

APP). 

BIBLIOTECA: A casa feita de sonho - Varal de Histórias 

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

Com massa de modelar, faça a sua casinha dos sonhos. Decore com lã, jornal, barbante, restos de papéis (o 

que tiver em casa). 

  

4ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PARQUE: Jogos online.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ERoVH3obKA0
https://www.youtube.com/watch?v=CzbWBAPvZxc

