
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 19 de março de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do Infantil 0 da Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 22/03 a 26/03 

 
 

  #fiqueemcasa 
  

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

nosso município e estado.  

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

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

  Link para acesso às aulas: https://us05web.zoom.us/j/89429378223?pwd=YV-

pNZHB4eG9SemhScGJpVHRSVSt6dz09 ,  ID da reunião: 894 2937 8223,  Senha de acesso: 

40346666,  em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acompanhadas 

pela programação semanal abaixo. 

 

 

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

ares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/89429378223?pwd=YVpNZHB4eG9SemhScGJpVHRSVSt6dz09
https://us05web.zoom.us/j/89429378223?pwd=YVpNZHB4eG9SemhScGJpVHRSVSt6dz09


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA   22/03 

 

1ª aula: 

COORDENAÇÃO MOTORA E CORES. 

MATERIAIS:  prato de papelão ou de isopor, tinta guache, prendedor, algodão e folha sulfite a 3 ou papelão. 

O responsável deve colocar na prato de papelão a tinta guache das cores (amarelo, vermelho, azul, e verde). 

Com o prendedor o responsável deve prender o algodão na ponta do prendedor. 

A criança deve pegar o prendedor em movimento de pinça e molhar na tinta para pinta. 

Agora vem a hora da diversão e para a criança fazer um lindo desenho!! 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO: HTTPS://YOUTU.BE/E0WX6GZKSN8  

  

2ª aula: 

 AULA DE MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/JP-svc-iXRI  

                                  Tambor oceano 

                                  Músicas: quem te ensinou a nadar 

                                  A baleia e a sereia 

3ª aula:   

MATEMÁTICA: 

MATERIAIS: caixa de ovos, palito de churrasco, tinta guache e palito de sorvete. 

O responsável deve pintar o fundo da caixa de ovos das cores (amarelo, vermelho, azul, verde, laranja e mar-

rom), as mesmas respectivas cores no palito de churrasco. Do outro lado da caixa o responsável deve colocar 

os de 1 a 6, e repetir nos palitos de sorvete. 

 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO: HTTPS://YOUTU.BE/4URRNFA1ZHS  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/E0Wx6gzKsn8
https://youtu.be/JP-svc-iXRI
https://youtu.be/4UrrNfa1zhs


 

 

 
 
 
 

 TERÇA-FEIRA   23/03 

 

1ª aula: 

MATEMÁTICA: 

MATERIAIS: caixa de sapato, tinta guache das cores (amarelo, azul e vermelho). 

O responsável deve fazer na tampa da caixa de sapato as formas geométricas o círculo, quadrado e o triângulo, 

logo abaixo das figuras fazer uma abertura com o estilete, onde as próprias figuras possam passar pela aber-

tura. 

Faça diversas figuras das formas para que a criança possa encaixarno recorte. 

 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO: https://youtu.be/6gArbWlYngs  

 

2ª aula:  

 

COORDENAÇÃO MOTORA: 

MATERIAIS: prato de papelão e clips grande. 

A criança deve retirar os clips do prato. 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO: HTTPS://YOUTU.BE/W_PV6USBC-I  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6gArbWlYngs
https://youtu.be/W_PV6usbc-I


 

 

 

 
 

QUARTA-FEIRA  24/03 

 

1ª aula:  

COORDENAÇÃO MOTORA: 

MATERIAIS: prato de aniversário ou de papelão, palito de sorvete, copo descartável, fita crepe e papel crepom. 

O responsável deve fazer um buraco no meio do pratinho, e com a bolinha a criança deve tentar colocar no 

buraco. 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO: https://youtu.be/2TILSfHJD8c  

 

2ª aula:  

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCAR COM AS CORES  

Projeto pedagógico – curiosa idade “brincando com cores e formas. Nada melhor que usar a brincadeira para 

aprender sobre as cores, nessa atividade além das cores vamos trabalhar o equilíbrio, noção espacial e a 

coordenação motora. 

MATERIAIS UTILIZADOS: bolinha colorida, fita adesiva ou giz. 

https://youtu.be/C1qcyEaP23w 

  

3ª aula: 

COORDENAÇÃO MOTORA: 

MATERIAIS: papel cartão, 1 rolo de papel higiênico, 1 garrafa de refrigerante e papel crepom das cores (azul, 

amarelo, vermelho, laranja e verde) 

A criança deve colocar as bolinhas dentro do buraco da garrafa e depois tirá-las. 

 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO: https://youtu.be/OOV6A4lV1PU  

 

 
   
 
 

 

 

 

https://youtu.be/2TILSfHJD8c
https://youtu.be/C1qcyEaP23w
https://youtu.be/OOV6A4lV1PU


 

 

 

 

                                                QUINTA-FEIRA  25/03 

 

1ª aula:  

 COORDENAÇÃO MOTORA E CORES: 

MATERIAIS: papel color sete das cores (amarelo, verde, azul, vermelho e laranja) fita crepe e papel crepom 

das cores (vermelho, azul, amarelo, laranja e verde). 

A criança deve rasgar o papel, fazer bolinha e colar no rabinho do coelhinho em suas respectivas cores. 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO: HTTPS://YOUTU.BE/RNYJK1U6GII  

 

2ª aula:  

 INGLÊS: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=0B6GE0FZHG0  

 

                                                      SEXTA-FEIRA  26/03 

1ª aula:   

ARTES: MATERIAIS: gelatina, palito de sorvete, guache das cores (amarelo, verde, azul, vermelho, laranja e 

marrom) 

O responsável deve preparar a gelatina e colocar os palitos já pintados dentro da gelatina e leve à geladeira 

para gelar. 

O responsável deve pedir para criança pegar os palitos das respectivas cores. 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO: https://youtu.be/wl8MS5j1sR4  

 

2ª aula:  

MATEMÁTICA: MATERIAIS: palitos de sorvete e tinta guache das cores (azul, vermelho, amarelo). 

O responsável deve desenhar nos palitos o círculo, o quadrado e o triângulo e depois pintar. 

A criança deve montar as formas. 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO: https://youtu.be/Cj6JZnye31o  

 

 

  

https://youtu.be/RnyJk1u6gII
https://www.youtube.com/watch?v=0B6Ge0FzHG0
https://youtu.be/wl8MS5j1sR4
https://youtu.be/Cj6JZnye31o

