Bragança Paulista, 30 de abril de 2021.
Srs. Pais e alunos do Infantil Baby da Educação Infantil
Planejamento Semanal de 03 a 07/05

#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, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencialmente novamente.
A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos.

Link para acesso às aulas:
https://us04web.zoom.us/j/74501545906?pwd=UWduS2tOS0ZiM0FDTzFKZVBWL3JSZz09
ID da reunião: 745 0154 5906 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,
familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento
presencial.
Atenciosamente.

SEGUNDA-FEIRA - 03/05
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
RODA DE CONVERSA E MÚSICA
https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
ARTE - PINTURA - PINTANDO AS GOTAS DA NUVEM
Fazer uma nuvem com gotas e pintar com giz de cera. A pintura também estimula a comunicação a criatividade, sensibilidade e aumenta a capacidade de concentração expressão das crianças.

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
3ª aula: (15:15h - 16:30h)
Escovação - Higiene - Mamadeira

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
TATO - ATIVIDADE - BOLINHAS DE GEL COLORIDAS
Colocar bolinhas de gel que crescem em contato com a água. Trabalhar os sentidos com as crianças é muito
importante além de promover uma brincadeira divertida é possível estimular experiências incríveis e que desenvolvam neles habilidades e descobertas.

TERÇA-FEIRA - 04/05
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
RODA DE CONVERSA E MÚSICA:
https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE
https://www.youtube.com/watch?v=wnkdc5NX0H0
https://www.youtube.com/watch?v=CuaUuMNfJQk

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
CONCENTRAÇÃO - ATIVIDADE: TIRAR O DUREX COLORIDO
As crianças deverão tirar o durex colorido ou fita crepe, que está grudado na parede, treinando habilidades
motoras como equilíbrio e habilidade cognitivas como a concentração.

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
3ª aula: (15:15h - 16:30h)
Escovação - Higiene - Mamadeira

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
ARTE - COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE - PINTAR COM GIZ DE CERA
Pintar o desenho usando giz de cera e estimular a coordenação motora e a concentração.

QUARTA-FEIRA - 05/05
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
LIVRO CANTADO INFANTIL:
https://www.youtube.com/watch?v=37CDmx5on04
https://www.youtube.com/watch?v=_YTpfw-jCOs

CONCENTRAÇÃO - ATIVIDADE: TIRAR A FITA DO BRINQUEDO
No chão, colocar várias bolas ou brinquedos, grudados com fita crepe no chão. Depois pedir para a criança
retirar a fita crepe, estimulando assim a concentração e atenção das crianças.

2ª aula: (13:45h - 14:30h)

MÚSICA: Exploração de tambores
Ritmo e coordenação motora
Música: Roda pião

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
3ª aula: (15:15h - 16:30h)
Escovação - Higiene - Mamadeira

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
ARTE - COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE - PINTURA COM ESPONJA
Fazer uma pintura com esponja, estimulando a coordenação motora e concentração.

QUINTA-FEIRA - 06/05
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
RODA DE CONVERSA E MÚSICA:
https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew
https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0

COORDENAÇÃO MOTORA FINA - ATIVIDADE: PRENDEDOR DE ROUPA
Essa atividade é uma brincadeira simples com materiais da casa, prendedor de roupa e um pote, onde a criança deverá colocar os prendedores na borda desse pote, estimulando a coordenação motora fina.

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
EDUCAÇÃO FÍSICA: Brincando com Prendedores - A atividade de hoje é uma brincadeira com prendedores, onde as crianças poderão treinar a coordenação motora fina de uma forma lúdica. Materiais: Vários
prendedores e uma tampa de vasilha ou um pedaço de papelão. https://youtu.be/KUW7kZVekhw

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
3ª aula: (15:15h - 16:30h)
Escovação - Higiene - Mamadeira

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
ARTE- COORDENAÇÃO MOTORA - ATIVIDADE - PINTURA COM PINCEL
Fazer uma atividade de pintura com pincel, estimulando a coordenação motora e concentração.

SEXTA-FEIRA - 07/05
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
Roda de conversa e música:
https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA
https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc

CONCENTRAÇÃO E ATENÇÃO - ATIVIDADE: BRINQUEDOS NO QUADRADO
Nesta atividade, vamos fazer um quadrado de fita crepe no chão e colocar vários brinquedos em volta. A criança deverá colocar todos os brinquedos nesse quadrado, estimulando a concentração e atenção da criança.

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
Parque

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
3ª aula: (15:15h - 16:30h)
Escovação - Higiene - Mamadeira

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
ATENÇÃO - CONCENTRAÇÃO - ATIVIDADE - PINTURA COM CONTA GOTAS
Fazer em uma folha, uma pintura com conta gotas, estimulando a coordenação motora e a atenção.

