
 

 

 
Inf.: 0336/20 

 
 

Bragança Paulista, 15 de julho de 2020. 
 
 

#fiqueemcasa 
 

Infantil 2 B - Educação Infantil  

 

   Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 

novos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

   A partir dessa semana, iniciaremos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao 

vivo, no horário das 13:00h às 16:30h, assim, não teremos mais os “Bate-papos”. A Atividade 

Digital Dirigida será 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... Professores do Infantil 2 
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Programação para a semana de 15/07 a 21/07 
 

QUARTA-FEIRA – 15/07 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/zLiQOFlVFzE com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos relembrar a poesia “As borboletas”. Depois, teremos um desafio de jogo da memória das borbo-

letas! E por último, segue uma mini biblioteca de livros virtuais para você ler com a sua família e se divertir! Vamos lá!!! 

 POESIA: AS BORBOLETAS, DE VINÍCIUS DE MORAES 

 JOGO DA MEMÓRIA DAS BORBOLETAS 

 LIVROS ON-LINE para ler com a família e se divertir 

   

 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): 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO, PROFESSORAS PATRÍCIA E NATHÁLIA: https://youtu.be/9ar6LtZSqAs  

Linguagem: Imagens, sons e palavras. 

Vamos aprender a vogal O: https://www.youtube.com/watch?v=LpEKs5DGYE0 

Atividades: Vamos fazer o contorno da letra com giz de cera.     

                  Cubra o tracejado com giz de cera. 

Vamos treinar as vogais usando massinha? 
 
 

QUINTA-FEIRA – 16/07 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=R0LDMIb_93U   com as orientações da professora Vivian 

0bjetivos: Flexibilidade; Equilíbrio; força e noção espacial. 

Material: Fita adesiva; tampinha de garrafa e balde. 

Atividades: Alongamento/flexibilidade e amarelinha desconstruída (Desenhar uma amarelinha com giz ou fita adesiva com 14 quadra-

dos, dois em dois; colocar alternando tampinhas. O aluno deverá pular em um pé só (ora pé direito, ora pé esquerdo (igual amarelinha) 

parar no quadrado lateral pegar a tampinha continuar percurso e ao final lançar em um balde. 

                                                    

°  °  °  ° 

 °  °  °  

 

Natureza e Cultura - Relações e transformações. 

Sequência Didática: Jeito de viver no campo. 

Ficha 9: Explicação da atividade: https://youtu.be/CfAflBz2nRk  

As fichas de Natureza e Cultura foram enviadas junto com o material. 

MATEMÁTICA: 

Atividades: Siga o traço do número cinco e cubra os pontilhados. 

                     Pinte o numeral 5 com capricho. 

Vamos brincar com o jogo dos prendedores? https://youtu.be/4FMMPMDlvqA  
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SEXTA-FEIRA – 17/07 

Vamos brincar com o jogo do nome? 

  

MATEMÁTICA: 

Ficha 33: Explicação da atividade: https://youtu.be/K8JezsHWvHQ  

Atividade: Ligue cada conjunto ao numeral correspondente.  

 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=qFjnGyiTBEw&pbjreload=101 com as orientações da professora Camila 

Katayama. 

Programação: Após assistir o vídeo com as orientações da professora Camila e observar as imagens de crianças brincando no cam-

po, imagine se estivesse no campo, qual brincadeira você gostaria de brincar? Será que as crianças da cidade brincam igual as cri-

anças do campo? 

Represente as respostas com um lindo e criativo desenho em uma folha de sulfite (ou qual tiver em casa), que deverá ser colado ou 

grampeado na ficha 8 da apostila de arte.  

No vídeo também tem uma receita de tinta de terra, que poderá complementar a atividade, mas não será obrigatório.  

Materiais Utilizados: Apostila de Arte (ficha 8),  canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor, folha de sulfite (ou qual tiver em casa), 

cola ou grampeador. 

Para a tinta de terra: 2 colheres de terra, cola e água. TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 20/07 

Assistir ao vídeo dos números de 1 a 5: https://www.youtube.com/watch?v=29VBS5E4_mA 

Atividades: Vamos colar estrelinhas de acordo com a quantidade. 

                      Siga o traço do número 5 e cubra os pontilhados. 

 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/B5qaDK-Swk0 com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Ficha 5: Jeito de viver no campo 

Sons graves e agudos – Música: Detetive do som 

Andamento rápido e lento – Cada bicho tem um jeito de andar 

Atividade da ficha 5. Desenhe uma das músicas da nossa apresentação que você mais gostou.  
 

TERÇA-FEIRA – 21/07 

Vamos treinar o nome na chamadinha? 

Atividade: Vamos treinar a letra do nome? 

Natureza e Cultura - Relações e transformações. 

Sequência Didática: Jeito de viver no campo. 

Ficha 10: Assistir vídeo de orientações: https://youtu.be/N-E74KiI7uY  

As fichas de Natureza e Cultura foram enviadas junto com o material. 

 
INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=ZdSY2afT_Es para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  
Programação: 

Actions  

- Introdução 

- Música: Five little monkeys 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno). 

- Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE. 
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