
 

 

Inf.: 0597/20  
 
 

Bragança Paulista, 30 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 3B – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 

 

#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
../../../../../Mecanografia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Agosto/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 
  

QUARTA-FEIRA – 30/09 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=eBfxJfBG0LA&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero com as orientações 

da professora Marianna. 

Vamos relembrar a letra T. Assista ao vídeo: Como transformar a letra T em uma joaninha. Clique aqui. No caderninho (que enviamos 

para casa) faça igual o modelo que aparece no vídeo. Mãos à obra!!! 

Revisão do numeral 21. Assista ao vídeo: Cadê você Kanudinho? Clique aqui Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos 

pintar os círculos com o numeral 21. Depois no caderninho, faça esse numeral 10 vezes. Capriche!!! 

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem). Sequência didática: A Magrela. Ficha 14 (explicação no vídeo). 

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

Family and Rhymes  

- Introdução  

- Música: Let’s count (Super Simple Song) 

- Explicação da atividade (folhinha - activity sheet 10) 

OBS: Para quem for participar da ADD não é necessário assistir as orientações do vídeo acima. 

- Sugestão de video: https://www.youtube.com/watch?v=o8b1MiVo6p8 

 

 

QUINTA-FEIRA – 01/10 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=MsU6xOx8GgY&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero   com as orienta-

ções da professora  Marianna.   

História de hoje: Trenzinho Feliz. Assista ao vídeo:  Clique aqui.  Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos escrever a 

consoante T do Trenzinho. 

No caderninho (que enviamos para casa) faça a sequência do número 1 até o 21.  

Que tal modelar o seu primeiro nome com massinha? Escolha uma cor e cole numa folha. Mãos à obra!!! 

Apostila de Natureza e Cultura. Sequência didática: O Homem e a tecnologia. Ficha 23 (explicação no vídeo). 

   

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Coordenação Motora, Ritmo, Lateralidade, Agilidade e Flexibilidade. 

Material: (opcional) Fita adesiva. 

Atividade: Exercícios Físicos e Coordenativos na linha, com realidade virtual.  

Link do vídeo com os exercícios: https://www.youtube.com/watch?v=LXOfjLp9rNQ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBfxJfBG0LA&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero
https://www.youtube.com/watch?v=G9k1njEpdmg&ab_channel=ManualdeumDesenhista
https://www.youtube.com/watch?v=QWtJcUKBDdM&ab_channel=PauloZola%26FrancisMonteiro
https://www.youtube.com/watch?v=-cbpTDmpnCo
https://www.youtube.com/watch?v=o8b1MiVo6p8
https://www.youtube.com/watch?v=MsU6xOx8GgY&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero
https://www.youtube.com/watch?v=7bl3C3ds4Ok&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias
https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k
https://www.youtube.com/watch?v=LXOfjLp9rNQ


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 02/10 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=ZECDq-s2NuU&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero com as orienta-

ções da professora Marianna.   

Continuando com a letra T assista ao vídeo: A Dona Tartaruga. clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Olha que le-

gal!! Como elas são bonitas!! Faça a letra t (minúscula na letra palito) da dona tartaruga. No caderninho (que enviamos para casa) 

faça a letra t (minúscula na letra cursiva) e desenhe a Dona Tartaruga. 

Numeral 21. No caderninho (que enviamos para casa) faça 5 vezes o numeral 21 e cole bolinhas de massinha nessa quantidade. 

Apostila de Investigação e descoberta (matemática). Sequência didática: O Circo. Fichas 11 e 12 (explicação no vídeo). 

    
 

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

Programação: Nessa semana, iremos observar os desenhos compartilhados com várias expressões diferentes, e em seguida fazer as 

mimicas representadas nos desenhos. Podemos também, brincar com alguém em casa (papai, mamãe, irmãos, avós e outros), com 

essa brincadeira de mimica. Vamos escolher 3 dessas mimicas e representar em forma de desenho em uma folha de sulfite e anexar 

na ficha 24 da apostila de arte.  

 Preparado (a) para começar a nossa arte? 

Materiais para a aula: Folhas sulfite (ou qual tiver em casa), lápis de cor e/ou giz de cera e/ou canetinhas  e apostila de arte (ficha 24). 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO.  
 

SEGUNDA-FEIRA – 05/10 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=lDPW_GOE8k4&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero com as orienta-

ções da professora Marianna.   

Curiosidades sobre o tamanduá.  Assista ao vídeo: clique aqui.  No caderninho enviado para casa, desenhe o tamanduá e copie o 

nome dele ao lado do desenho. 

Continuando com a revisão da letra T. Assista ao vídeo: clique aqui. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Circule a consoante t 

nas palavras. Capriche no colorido!!! 

Continuando com a revisão do numeral 21. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos escrever o numeral 21 e desenhar 21 

bolinhas dentro do conjunto. 

     

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/UEzVM9fhoKo com as orientações da professora Cris. 

Ficha 15 – O homem e a preservação da vida 

Propriedade do som: intensidade (forte e fraco) 

Música: Peixinhos do mar (Milton Nascimento) 

Tiquequê - Quem Te Ensinou a Nadar. Acesse o  link: https://www.youtube.com/watch?v=4J6nNQjK05U  

Atividade da Ficha 15: Registre a composição que você criou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZECDq-s2NuU&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero
https://www.youtube.com/watch?v=vbsZABx7lXc&ab_channel=PeixinhodaMar%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=KqEeCFddYcs
https://www.youtube.com/watch?v=lDPW_GOE8k4&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero
https://www.youtube.com/watch?v=7tutqnr5fv0&ab_channel=CuriousandRandomThings
https://www.youtube.com/watch?v=5lGcVJzDuao&ab_channel=BobTheTrainemPortugu%C3%AAs-can%C3%A7%C3%A3oinfantil
https://youtu.be/UEzVM9fhoKo
https://www.youtube.com/watch?v=4J6nNQjK05U


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 06/10 
 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=m9eagWVcJmQ&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero com as orien-

tações da professora Marianna.  

Assista ao vídeo: Alfabeto na letra cursiva. Clique aqui. No caderninho que enviamos para casa, copie o alfabeto (maiúsculo e mi-

núsculo na letra cursiva). Escolha uma letra, circule-a e desenhe alguma coisa que começa com essa letra. 

Numeral 21. Pegue a folhinha que enviamos para casa. Recorte e cole 21 figuras. 

História de hoje: Os três porquinhos. Clique aqui. No caderninho enviado para casa, desenhe os 3 tipos de moradia dos porquinhos. 

Escreva o nome dos materiais usados em cada casa. E a sua casa, é feita de algum material que os porquinhos usaram?  Agora 

desenhe a sua casa!!! 

Hora de exercitar - A dança dos bichos. Clique aqui. Boa diversão!!! 

 
 
 
 
 

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

https://youtu.be/hiSgrLpcwWg 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 sobre o CIRCO e as CORES, reforçando o que já foi aprendido com as 

professoras da sala! Vamos lá!!! 

 JOGO DA MEMÓRIA - PALHAÇOS 

 CIRCO MÁGICO 

 APRENDER AS CORES 

__________________________________________________ 

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://www.youtube.com/watch?v=m9eagWVcJmQ&feature=youtu.be&ab_channel=MariannaRomero
https://www.youtube.com/watch?v=XnKIveFqZmA&ab_channel=ProfMarciaP.Fernandes
https://www.youtube.com/watch?v=0sk8ssBjO4k&ab_channel=BaraoPirapora
https://www.youtube.com/watch?v=EFk2JlbdxIY&ab_channel=osucessocontinua
https://youtu.be/hiSgrLpcwWg
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-palhacos
http://www.escolagames.com.br/jogos/circoMagico/?deviceType=computer
https://www.cokitos.pt/aprender-as-cores/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

