
 

 

 

 
Bragança Paulista, 23 de abril de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos Infantil 3A da Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 26 a 30/04 

 

  #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/


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 26/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 7: O homem e a tecnologia. 

Família dos instrumentos: sopro, percussão e cordas. 

Atividade da Ficha 7: Desenhe um instrumento de sopro, um de percussão e um de cordas que você   mais 

gostou. 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)                                                                                                               

LINGUAGEM: Multimídia: Apresentação da Letra D. Assista ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=pa2IoKkF_yY 

Folha de atividade: Vamos brincar com os palhacinhos? (enviado para casa). 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Contagem: O número 10. https://www.youtube.com/watch?v=vM5KWxcaSO4 

Folha de atividade: Circule os grupos com 10 desenhos (enviado para casa). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Os números estão em toda parte. Assista ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=5xkPmN3aEdY 

Procure objetos que tenham números e desenhe no seu caderno ou numa folha de sulfite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pa2IoKkF_yY
https://www.youtube.com/watch?v=vM5KWxcaSO4
https://www.youtube.com/watch?v=5xkPmN3aEdY


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 27/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a matemática com o uso da Infor-

mática! Vamos Lá!!! 

 

 CORRIDA CONTE ATÉ 10 

 APRENDA OS NÚMEROS COM A PEPPA 

__________________________________________________ 

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  

 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 (Imagens, sons e palavras) – Sequência didática: A Mônica e o Sansão – Fichas 16 e 17.  

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) 

ARTE: Sequência didática – O Homem e a tecnologia. Ficha 5. 

Assista ao vídeo: Coisa de Índio - Resumo sobre a CULTURA INDÍGENA. 

https://www.youtube.com/watch?v=7F_ofwhxOmM. Hoje iremos usar o pratinho. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LINGUAGEM: Assista ao vídeo da letra D. https://www.youtube.com/watch?v=_bm_8wm1hTo 

Folha de atividade: Capriche na letra d de dado (minúscula cursiva e palito). Enviado para casa. 

LIÇÃO DE CASA: Linguagem: Revisão das vogais. Folha de atividade – Ligue (enviado para casa). 

                                                                                                    

 
 

  

 
 
 

https://www.cokitos.pt/corrida-conte-ate-10/play/
https://www.cokitos.pt/aprenda-os-numeros-com-peppa/play/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/MSI230420AD
https://www.youtube.com/watch?v=7F_ofwhxOmM
https://www.youtube.com/watch?v=_bm_8wm1hTo


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA - 28/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LINGUAGEM: PROJETO PEDAGÓGICO: Nome próprio – Bingo dos nomes (enviado para casa). 

Agora use a lousa mágica e treine seu nome com canetinhas (enviado para casa). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Por que existem os números? Assista ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=hxTtaLC_pW4 

Vamos tentar escrever os números com os olhos fechados?  

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Sol e Lua - No chão faça uma linha, do lado direito da linha coloque o desenho do sol, 

do lado esquerdo coloque o desenho da lua. Os alunos iram pular para o lado do sol ou para o lado da lua, de 

acordo com o comando da atividade.  

Objetivo: Atenção, concentração e lateralidade Materiais: barbante, fita adesiva ou giz, folha de papel e lápis 

de cor. https://youtu.be/FBmazMHNY_I 

 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MATEMÁTICA: A Turma do Seu Lobato - Tem hora pra tudo. https://www.youtube.com/watch?v=oHkd1EC-BPE 

Numa folha desenhe um relógio e faça os números. 

LIÇÃO DE CASA: Coordenação motora fina: Lembra da caixa tátil? Pegue o seu patinador, treine os núme-

ros e se divirta!  Agora procure em revistas ou folhetos de supermercado os números de 1 a 10, recorte e cole 

no caderno ou numa folha de sulfite. 

DATA COMEMORATIVA: Dia da Educação 

Assista ao vídeo: Por que ir à ESCOLA? https://www.youtube.com/watch?v=EK0oIAXTfzs 

Como arrumar a MOCHILA da Escola. https://www.youtube.com/watch?v=ac2eAHDyfBU 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hxTtaLC_pW4
https://youtu.be/FBmazMHNY_I
https://www.youtube.com/watch?v=oHkd1EC-BPE
https://www.youtube.com/watch?v=EK0oIAXTfzs
https://www.youtube.com/watch?v=ac2eAHDyfBU


 

 

 

 

 

 

 

 QUINTA-FEIRA - 29/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)    

LINGUAGEM: Assista ao video das sílabas da letra D: https://www.youtube.com/watch?v=6pAd-61ahE0 

Folha de atividade: A letrinha D também aparece no meio das palavras. Circule todas que você encontrar 

(enviado para casa). 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Investigação e descoberta) Sequência didática – Formas e formas. 

EAD Colégio Objetivo – Professora Kátia 

Fichas 18 e 19   Portal Tv Web (objetivo.br) 

Fichas 20, 21 e 22 Portal Tv Web (objetivo.br)    

 

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. Ficha 4 (desenhar). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h)   

LINGUAGEM: Alfabeto Desenhado -  desenhos a partir da letra D. 

https://www.youtube.com/watch?v=8TWK6_jAaGA 

Desenho começa com a letra d. Vamos transformar a letra d em um animal? 

DATA COMEMORATIVA: Dia Internacional da Dança 

Dança Maluca | Músicas e Canções para Crianças https://www.youtube.com/watch?v=2ro6bHsgLSU 

Dança para Criança - Circo da Alegria https://www.youtube.com/watch?v=OjgQJAdgisg 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Revisão do numeral 6.  Folha de atividade – Vamos fazer o numeral 6 (en-

viado para casa). 

 

 
 

 

 

                                                                                                 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pAd-61ahE0
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FFI2042020AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FFII2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=8TWK6_jAaGA
https://www.youtube.com/watch?v=2ro6bHsgLSU
https://www.youtube.com/watch?v=OjgQJAdgisg


 

 

                                                     

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 30/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Contagem: O número 10. https://www.youtube.com/watch?v=9gxndvXzC6U 

Folha de atividade: Vamos cantar a música dos indiozinhos e fazer os números nos lugares corretos (enviado 

para casa). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Let’s learn colors in english (Vamos aprender as cores em inglês) 

https://www.youtube.com/watch?v=F4cNXNrmn34&ab_channel=TuturmaTV 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

REUNIÃO DE PAIS 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gxndvXzC6U
https://www.youtube.com/watch?v=F4cNXNrmn34&ab_channel=TuturmaTV

