
 

 

Inf.: 0665/20  
 
 

Bragança Paulista, 21 de outubro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3A – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 21/10 a 27/10 

 
  
 

#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 

 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 
na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 
dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 

 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
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Planejamento Semanal de 21/10 a 27/10 
  

QUARTA-FEIRA – 21/10 
  

Acessar o link:  https://youtu.be/J23G9syNjHg com as orientações da professora Celinha. 

Hoje vamos aprender a letrinha X. Assista ao vídeo: clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos fazer a letra X (mai-

úscula e minúscula na letra palito). Capriche!!! 

Você conhece um instrumento musical que começa com a letra X?  Xilofone...vamos ver como é clique aqui  

No caderninho que enviamos para casa, faça 10 vezes o numeral 24. 

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem).  

Sequência didática: A Magrela. Fichas 17 e 18 (explicação no vídeo). 

   

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

Programação:  

Lost and Found   

- Introdução  

- Música: Ten little indians 

- Explicação da atividade (apostila - activity sheet 25 / anexo – attch 4) 

OBS: Preparar o anexo 4 com antecedência (recortar). Para quem for participar da ADD não é necessário assistir as orientações do 

vídeo acima. 

- Sugestão de site: https://www.youtube.com/watch?v=K07JuzFmBMI 

 

 

QUINTA-FEIRA – 22/10 

Acessar o link:  https://youtu.be/l9v7TweDhqk com as orientações da professora Celinha. 

Agora é a vez do X na letra cursiva. Assista ao vídeo: clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Faça a letra x (minúscula 

cursiva). Agora circule essa letrinha nas palavras abaixo. 

Numeral 24. Assista ao vídeo: A Zeropeia  clique aqui. No caderninho desenhe a zeropeia e faça 24 perninhas.  

Apostila de Natureza e Cultura. Sequência didática: O homem e a preservação do Meio Ambiente. Ficha 25 (explicação no vídeo). 

TED (tempo de estudo dirigido) ou Lição de Casa: Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem) Lição de casa 2 (explicação no 

vídeo). 

   

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acesse o link e divirta-se:  https://www.youtube.com/watch?v=37_JhU2ajNU. 

Objetivos: Ritmo, coordenação motora e percepção espacial. 

Material: Fita adesiva ou cabo de vassoura. 

Atividade: MÚSICA ESCRAVOS DE JÓ, NO QUADRADO.  

Música: https://www.youtube.com/watch?v=kDB1zdGzdKo. Nos vemos nas ADDs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/J23G9syNjHg
https://www.youtube.com/watch?v=Uis1yIjcDsA
https://www.youtube.com/watch?v=ohom-1keB2U
https://www.youtube.com/watch?v=woVNDLcTCUI
https://www.youtube.com/watch?v=K07JuzFmBMI
https://youtu.be/l9v7TweDhqk
https://www.youtube.com/watch?v=K3vFizzR4bI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mzwdYkk9SW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=37_JhU2ajNU
https://www.youtube.com/watch?v=kDB1zdGzdKo


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA –23/10 

Acessar o link:  https://youtu.be/f_DTEA_IP7Q com as orientações da professora Celinha. 

Vamos ver a família silábica da letra X. clique aqui  Pegue a folhinha que enviamos para casa. Essa é a letra X da Xênia (maiúscula 

cursiva). Copie as sílabas da letra X. 

Hoje é o dia do aviador. Assista ao vídeo: De onde vem o avião? Clique aqui.  Faça recortes com os papéis que enviamos para casa 

e monte um avião. Cole no caderno de atividades. 

No caderno faça a sequência do número 10 até o 24. Circule o numeral 19 e brinque de bola ao cesto acertando dezenove vezes. 

Boa diversão!!! 

Apostila de Investigação e descoberta (matemática) Sequência didática: O circo. Ficha 15 (explicação no vídeo). 

   
ARTE: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=9MV1LFny978, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, iremos ver várias esculturas feitas com sucatas e pensar um pouco sobre o excesso de consumo, o 

descarte do lixo e a reciclagem. Em seguida, vamos criar uma escultura com sucatas (para quem não criou a sua escultura da sema-

na anterior) algo bem legal e divertido, para ficar exposto em sua casa (solte sua imaginação) e quando estiver pronta, tire uma foto 

para enviar juntamente com o material no final do 4° bimestre.  

 Preparado (a)?? Muito capricho! 

Materiais para a aula: Sucatas, tesoura, cola, giz de cera ou canetinhas e a foto impressa. 

Deixar essa atividade separada e com o nome do aluno, para entregar juntamente com o material do 4° bimestre, no dia 25/11. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 26/10 

Acessar o link:  https://youtu.be/QHV_giaUCgY com as orientações da professora Celinha. 

Estamos aprendendo a letra X. Você conhece uma ave cujo nome começa com essa letra? Assista ao vídeo: clique aqui.  Desenhe-o 

no caderno e copie o seu nome ao lado do desenho. 

Agora assista ao vídeo: clique aqui. Pegue uma folha e desenhe uma xícara bem grande. Faça o X de massinha de modelar e cole no 

desenho igual o modelo do vídeo.  

Assista ao vídeo: Livros de números do Marcelo. Clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Numeral 24. Capriche! Ago-

ra pinte de vermelho somente 24 telhas. 

TED (tempo de estudo dirigido) ou Lição de Casa: Apostila de Investigação e descoberta (matemática) Lição de casa 2 (explicação no 

vídeo). 

    
MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/G9E0oWRzNFs com as orientações da professora Cris Lima. 

Ficha 17 – O homem e a preservação da vida 

Atividade rítmica  

Parlendas: 1, 2, feijão com arroz e Hoje é domingo 

Material necessário: 1 tambor (pode ser utilizado um pote, balde, lata ou copo) e 2 baquetas (2 lápis ou 2 colheres) 

Atividade da Ficha 17: Escolha uma das parlendas apresentadas e registre no espaço abaixo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/f_DTEA_IP7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Xy8uKoiYpPc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qhZAx7q_45Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9MV1LFny978
https://youtu.be/QHV_giaUCgY
https://www.youtube.com/watch?v=oqbq3rs5vPE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rcj17Q_7GYQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x_5NlzMumO0&feature=youtu.be
https://youtu.be/G9E0oWRzNFs
https://youtu.be/G9E0oWRzNFs


 

 

 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 27/10 
 

Acessar o link: https://youtu.be/Z0M-Evhlvew com as orientações da professora Celinha. 

Assista ao vídeo: A lista da dona girafa. Clique aqui. No caderno faça os numerais referentes aos convidados e desenhe a festa. Veja 

a quantidade de macacos, elefantes, tigres e sapos que foram convidados e some. Faça o numeral correspondente. 

Vamos assistir a história: O gato xadrez. Clique aqui. Desenhe o gato xadrez no seu caderno e copie a palavra xadrez ao lado do 

desenhe e depois circule a letra X com lápis de cor vermelho. 

Assista ao vídeo: Lista de palavras com X. clique aqui. Copie as palavras no caderno e circule com lápis de cor azul as letras X e 

conte quantas você circulou. Faça o numeral correspondente. 

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

https://youtu.be/4opI-MsPHQw com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, 
não há necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 
Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades legais com a Matemática e o alfabeto!!! Preparados para os desafios de 

hoje? 

 JOGO DA MEMÓRIA - BRINQUEDOS 

 JOGO DA SEQUÊNCIA LÓGICA - BRINQUEDOS  

 APRENDENDO O ALFABETO 

 BRINCANDO COM AS VOGAIS 

__________________________________________________ 
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/Z0M-Evhlvew
https://www.youtube.com/watch?v=amSylZqBHfc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h0h3XTJmysM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pyAxI16XDnc
https://youtu.be/4opI-MsPHQw
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-brinquedos
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-sequencia-logica-brinquedos
https://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/aprendendo-o-alfabeto/
https://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/brincando-com-vogais/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

