
 

 

Inf.: 0706/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 04 de novembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2B – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 04/11 a 10/11 

 

#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
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Planejamento Semanal de 04/11 a 10/11 
 

QUARTA-FEIRA – 04/11 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO, PROFESSORA NATHÁLIA: https://youtu.be/gvg86g3sCzg  

 

Linguagem: https://youtu.be/UNnHq6kCr-s 

Atividade: Vogal o 

 

 

 

 

                 

 

 

               

Linguagem: Sequência didática:  O 

Soldadinho de Chumbo 

Ficha: 33 https://youtu.be/sY88hi7OJ2s  

 

 

 

 

 

  

Hora da história: Elmer – O elefante 

xadrez https://youtu.be/JbMpfadURic 

 

             

                      

 

 

 

Colocar o nome nas atividades com letra cursiva. 

Materiais necessários: Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor e giz de cera. Folha de sulfite (se necessário 

para Atividade Digital Dirigida).  

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

https://youtu.be/UkP3Uf3WEZg com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não 

há necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 

Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades novas e super legais! Vamos lá! 

 FÓRMULA KIDS – DESAFIO EM MARTE (alfabeto)  

 KIDS X COVID 

 BRINCANDO COM ARIÊ 1 

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  
 

 

QUINTA-FEIRA – 05/11 
 

Linguagem: https://youtu.be/IlA7dSsEr8k 

Atividade: Vogal u 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                 

Matemática - Sequência didática:  

Com que roupa? Ficha: 26        

          https://youtu.be/fGq0S9c_L1g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora da história: Rapunzel  

         https://youtu.be/qLZwKp25y-o  

Pegue metade de uma folha de sulfite 

(ou outra que tiver em casa) e dese-

nhe a parte da história que mais gos-

tou. 

                      

 

 

 

Colocar o nome nas atividades com letra cursiva. 

Materiais necessários: Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor e giz de cera. Folha de sulfite (se necessário 

para Atividade Digital Dirigida).  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos: Manipulação; lateralidade; atenção e concentração. 

Atividade: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=nfkegN_Ex-Y&t=228s.  
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SEXTA-FEIRA – 06/11 

Matemática: Contando até 10... 

Jogo - Vamos Contar... 

https://youtu.be/k2Ipkb3wrI8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separe uma folha de sulfite para ADD. 

Linguagem: Sequência didática:  O 

Soldadinho de Chumbo 

Ficha: 34 

https://youtu.be/1VoJAoR5WP4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brincadeira  

 na ADD... 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           

Colocar o nome nas atividades com letra cursiva. 

Materiais necessários: Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor e giz de cera. Folha de sulfite (se necessá-

rio para Atividade Digital Dirigida).  

Arte: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=3G0xcIOjxO4,  com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos transformar um objeto tridimensional em um desenho bidimensional (em uma folha de sulfite), 

usando o contorno através de luz e sombra.  

Faça a sua arte com muito capricho. Vamos lá? 

Materiais para a aula: Folha de sulfite (ou qual tiver em casa), objetos, giz de cera e/ou lápis de cor e/ou canetinhas coloridas. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 

Deixar essa atividade separada com o nome e ano do aluno, para entregar juntamente com o material do 4° bimestre na escola, no 

dia 24/11, conforme informativo: 0636/20. 

ADD do dia 06/11 (sexta-feira): Infantil 2 A e B: 13:45h. – 14:25h. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 09/11 
 

Atividade: Vamos completar o dese-

nho? 

          

 

 

 

 

 

 

 

         

  Matemática - Sequência didática:  

Com que roupa? Ficha: 27      

https://youtu.be/c_ebUoUmFmY 

   

             

                  

 

 

 

 

 

Hora da história: 

Rita não grita 

https://youtu.be/qEt9G6ERvOc 

 

Colocar o nome nas atividades com letra cursiva. 

Materiais necessários: Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor e giz de cera. Folha de sulfite (se necessário 

para Atividade Digital Dirigida).  

Música: Acessar o link  https://youtu.be/FnwT-7pxVEU  

Ficha 17 – Jeito de viver na cidade 

O ritmo do rock - Atividade rítmica 

Música: Sweet Child O’Mine (Guns N’Roses)  

Material necessário: Um chocalho pequeno e um pote ou bacia de plástico, tesoura sem ponta e cola. 

Atividade da Ficha 17: Recorte uma guitarra e uma bateria do cartonado do final da apostila e cole na ficha 17.    
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TERÇA-FEIRA – 10/11 
 

Matemática: Atividade: Vamos 

contar e anotar os números  

 

 

 

                 

 

 

 

 

                 

            

                                           

 Natureza e Cultura - Sequência didática: 

Jeito de viver na cidade. 

Ficha 21:  https://youtu.be/upzWxupkerI 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Hora da história: 

O Caso Da Lagarta Que Tomou Chá-

De-Sumiço 

 https://youtu.be/DieArxcnwtg 

 

Colocar o nome nas atividades com letra cursiva. 

Materiais necessários: Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor e giz de cera. Folha de sulfite (se necessá-

rio para Atividade Digital Dirigida).  

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=DbfqrQTPT6g para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

Programação:  

Eating well is good for you!  

- Introdução  

- Música: Five little monkeys (super simple song)  

- Explicação da atividade (Apostila - activity sheet 26) 

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

- Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk  
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