
 

 

Inf.: 0527/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 09 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2A – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 

 
 

#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 09/09 a 15/09 
 

QUARTA-FEIRA – 09/09 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO, PROFESSORA PATRÍCIA: https://youtu.be/7waJXLYSj1E   

Linguagem – Atividade 

Pinte apenas as vogais que tem no seu 

nome e circule as vogais do seu nome. 

        

Linguagem  

Sequência didática: A estrela que queria 

ser quente.  
Ficha 14: https://youtu.be/U0QJ4u-sAMM 

 

             

Jogo das vogais e massinha 

https://youtu.be/cHxCgdu2EKQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

necessário para Atividade Digital Dirigida). 

Vamos colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi enviado com as atividades). 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/aEivkmg0-hE com as orientações da profª. Gabi.  
Programação: Nessa semana, vamos reforçar a matemática e nosso conhecimento sobre as vogais! Depois, segue a biblioteca virtual 

para vocês escutarem as histórias junto com a sua família e se divertirem!!! 

 CONTANDO NA COLMEIA 

 LIGUE NUMERAIS 

 PAPA VOGAIS 

 BIBLIOTECA – LIVRINHOS NO ESCOLA GAMES 
OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana retrasada (de 26/8 a 01/9). Você precisará imprimir 
e realizar esta atividade para entregá-la no colégio no final do bimestre, conforme orientações já enviadas pelo app e por e-mail 
aos responsáveis. 
     �Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes sociais com a #objetivobra-
gança? � 
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 (♦NOVO♦) 
 

QUINTA-FEIRA – 10/09 
 

Matemática: Jogo: A Coleção 

https://youtu.be/5F0xho33r_8 

Com ajuda de um adulto corte as cartas 

do jogo. 

                        

Matemática: Sequencia didática: A coleção 

Ficha 10: https://youtu.be/EXgcWR-YpHs 

 

 

Linguagem: Vamos lembrar as letrinhas do 

nosso nome?  

Prof. Patrícia https://youtu.be/G3xRNcSKbrQ 

Jogo das letras: Tirar e colocar as letras na 

sequencia certa do 

seu nome. 

Pegue uma folha de 

sulfite e vamos treinar 

o nome 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). 
Vamos colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi enviado com as atividades). 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse 

o link: https://www.youtube.com/watch?v=QOHNarHgS7s 

Objetivos: Brincadeiras e jogos populares do Brasil; Resgate de uma brincadeira antiga, envolvendo coordenação motora, agilidade e 

atenção. 

Material: 1 garrafa pet; 2 tampinhas e um barbante. Atividade: Brincadeira: Bilboquê.  
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SEXTA-FEIRA – 11/09 

  

Jogo da memória das vogais: Pegue o 

joguinho das vogais e vamos brincar.(foi 

enviado junto com as folhinhas) 

Jogo da memória das vogais: 

https://youtu.be/UzoesUiF3jU    

Linguagem: Sequência didática: A 

estrela que queria ser quente.  

Ficha 15:  https://youtu.be/9T-0GlTR0cg 

 

História: O Nariz do palhaço 

https://youtu.be/KjohRwmUJEU 

Pegar a folha que foi enviada junto com as 

atividades (meia folha de sulfite com um 

triângulo e um círculo). 

 

 

 

 

 

Vamos montar um rosto de um palhaço e 

pintar bem colorido.  

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). 

Vamos colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi enviado com as atividades). 

Arte: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=Zk0suIQeHB8, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos ver e se inspirar no grafite de Eduardo Kobra para fazer a nossa arte, com giz de cera e colagens 

iremos criar uma composição. 

Preparado (a)? Muita criatividade e capricho! 

A ATIVIDADE DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA PARA AVALIAÇÃO NO DIA 21/09, CONFORME O INFORMATIVO 0460/20.  

Materiais para a aula: folhas de sulfite (ou qual tiver em casa), giz de cera, revista e/ou jornais e/ou impressos, cola e tesoura. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 14/09 

 MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/k740DNgGMLY com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música: Ficha 11 – Jeito de viver na cidade 

Sons e agitação da vida na cidade.  

Sons e calmaria da vida no campo. 

O baião – gênero musical que pode representar a vida no campo. 

Música: Baião – Luiz Gonzaga 

Atividade da Ficha 11: Que gênero musical ou que música pode representar a vida nas grandes cidades? Registre suas ideias.  

Coordenação Motora: Atividade: Cu-

bra o pontilhado da sombra do avião 

com giz de cera.  

 

 

 

 

 

          

Matemática: Sequência Didática: A Coleção. 

Ficha 11: https://youtu.be/sUvTGkw4KLQ 

 

 

 

 

 

 

 

       

Matemática: Vamos virar a ficha 11 e 

desenhar as formas geométricas, de-

pois pintar bem bonito. 

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). Vamos colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi 

enviado com as atividades). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/UzoesUiF3jU
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TERÇA-FEIRA – 15/09 

 

Linguagem: Vamos lembrar as letri-

nhas do nosso nome e dos amigos?  

Professora Patrícia  

https://youtu.be/G3xRNcSKbrQ 

Jogo das letras: Tirar e colocar as letras 

na sequência certa do seu nome. 

Pegue uma folha 

de sulfite e va-

mos treinar o 

nome com letra 

cursiva. 

Animais de estimação: 

https://youtu.be/bW7DcFcCxU0 

Vamos fazer os animais com a massi-

nha... 

Linguagem: História desenhada para 

aula ADD. 

Separe uma folha de sulfite ou pode usar 

atrás da folhinha de uma atividade. 

 

A professora vai contar uma história, 

vamos desenhar e descobrir que animal 

vai aparecer?  

Linguagem:  

História desenhada para aula ADD. 

 

Separe uma folha de sulfite ou pode usar 

atrás da folhinha de uma atividade. 

 

Junto com a professora uma história va-

mos desenhar. 

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). 

Vamos colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi enviado com as atividades). 

 

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

 

Programação:  

Pets at home!  

- Introdução  

- Música: You are my sunshine 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno - activity sheet 7)  – realização da ativi-

dade na ADD). 

Obs: Todas as atividades deverão ser guardadas em um envelope grande ou saquinho plástico com nome com-

pleto, série e matéria (Inglês) para ser entregue na data marcada pela escola.  
 

 

https://youtu.be/G3xRNcSKbrQ
https://youtu.be/bW7DcFcCxU0
https://www.youtube.com/watch?v=prcIvIlToPM

