Bragança Paulista, 25 de Junho de 2021.
Srs. Pais e alunos do Infantil 3B da Educação Infantil
Planejamento Semanal de 28/06 a 01/07

#fiqueemcasa
Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promovendo 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.

SEGUNDA-FEIRA – 28/06
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre.
Mundo Bita - A Amizade https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU&list=RDDr4gittIyaU&start_radio=1
Folha de atividade: Pintar e recortar o peixe (disponível no APP para impressão).

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
PROJETO PEDAGÓGICO: A amizade é mágica – Amigos para sempre.
Gente Tem Sobrenome https://www.youtube.com/watch?v=hDkp5gTwmio
Montar o peixe e a varinha de pescar.

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h)
3ª aula: (15:45h - 16:30h)
NATUREZA E CULTURA: mpb4 - nomes de gente https://www.youtube.com/watch?v=OFif8dwhKEI
Brincadeira ao ar livre de pescar o peixe com o seu nome e o nome do amigo.

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
MATEMÁTICA: Folha de atividade: Faça dentro dos quadrados o numeral correspondente às quantidades
(enviado para casa).

TERÇA-FEIRA – 29/06
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
MÚSICA: As notinhas musicais – sistema de cores
Instrumentos Musicais: Blocos Sonoros e Boomwhackers

2ª aula: (13:45h – 14:30h)
LINGUAGEM: A Bruxa da Rua Mufetar | Quintal da Cultura
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RBAAYLCRQGS
Modelar o nome que aparece no vídeo com massinha.

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h)
3ª aula: (15:45h - 16:30h)
ARTE: Brincadeira do jogo da velha com giz de lousa na área externa.

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
INGLÊS: My friends (folhinha disponível no APP)

QUARTA-FEIRA – 30/06
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
LINGUAGEM: Hora da História: E o dente ainda doía https://www.youtube.com/watch?v=qNaGPgs22o4
Desenhe a história no caderno.

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
Festa Junina na quadra: brincadeiras - boca do palhaço, pescaria, tomba lata.

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h)
3ª aula: (15:45h - 16:30h)
INFORMÀTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos uma história incrível e várias atividades legais para as férias,
além de cinco super bibliotecas virtuais!!! �


HISTÓRIA: ENQUANTO FICO EM CASA



JOGO DA MEMÓRIA - FÉRIAS



A CORUJA BOO



JOGOS PARA CRIANÇAS



05 Bibliotecas virtuais:


Dentro da história



Eu leio para uma criança (estante virtual)



Domínio público – literatura infantil



Espaço de leitura



Livros grátis na Amazon
BOAS FÉRIAS! DESCANSEM E BRINQUEM BASTANTE!!! Profª. Gabi �

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
MOVIMENTO: Palavra Cantada / Trem de Brincar https://www.youtube.com/watch?v=Tk98GCjEWNk
Músicas e jogos.

QUINTA-FEIRA – 01/07

REUNIÃO DE PAIS

Boas Férias !!!

