
 

 

Inf.: 0280/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 01 de julho de 2020. 
 

#fiqueemcasa 
 

Infantil 2 A - Educação Infantil 

 
Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
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. 
Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site:  http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 

                                                     Senha: 40346666 para todas as reuniões 
Vamos ao trabalho! 
Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se necessá-
rio for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação 

Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as atividades que deverão 

ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; basta 

clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 

execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo de 

aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês deverão 

fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preciso entender que 

estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria (9 

3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do Infantil 2 

 
 
 
 

 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei


 

 

 
Programação para a semana de 01/07 a 07/07 
 
 

QUARTA-FEIRA – 01/07 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações das professoras Nathália e Patrícia. 

Vídeo Caixa Surpresa – Clique aqui – professora Patrícia 

LINGUAGEM: Imagens, sons e palavras. 

Vamos aprender a vogal E:  Clique Aqui 

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

(Vamos fazer a atividade juntos no bate-papo?) Não perca o nosso bate-papo! 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/5mQku6asvbccom as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos reforçar nosso conhecimento sobre as letras do nosso nome. Além disso, temos um jogo sobre a 

estação do Inverno, que acaba de chegar. Também temos o jogo das formas e cores, onde também poderemos relembrar o nome das 

cores em inglês, o que acham? 

Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e 

retorne ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 

 

 PINTAR O ALFABETO (pinte as letras do seu nome)  
 

 OBJETOS DE INVERNO 
 

 JOGO DAS CORES 
 
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) 
 

Nossos bate papos foram muito legais!!! Não perca o próximo!!! Vou te esperar!!! 
  

QUINTA-FEIRA – 02/07 

NATUREZA E CULTURA – Relações e transformações 

Sequência Didática: Jeito de viver no campo  

Assistir o vídeo: Na roça é diferente (Turma da Mônica):  Clique aqui  

Ficha 1: Clique aqui - explicação da atividade.  

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

Lanchinho       

  

Escovação   

  
ARTE: Acessar o link:  https://youtu.be/BLNWjkt12wU, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Após assistir o vídeo com as orientações da professora Camila mostrando o “teatro de sombras”, vamos soltar a imagina-

ção e fazer muitas sombras com a nossa mãozinha. Divirta-se com essa linguagem teatral que conhecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EPPGzGMe1K0
https://youtu.be/ABiyKXnbfdY
https://www.youtube.com/watch?v=bnm0vTkyOPs
https://youtu.be/5mQku6asvbc
https://youtu.be/5mQku6asvbc
http://www.escolagames.com.br/jogos/horaDePintarAlfabeto/
https://www.cokitos.pt/encontrar-e-contar-objetos-de-inverno/play/
https://www.cokitos.pt/jogo-classificar-por-cores/play/
https://www.cokitos.pt/jogo-classificar-por-cores/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/Bfx_E3zvnjc
https://youtu.be/pFjhNv06zuY
https://youtu.be/BLNWjkt12wU


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 03/07 

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta. 

Sequência Didática: Os Ursos  

Ficha 32: Clique aqui – explicação da atividade.  

Jogo: Descubra quem é! 

O jogo “Descubra de quem é?” contribui para que a criança pense na escrita dos números, relacionando cada um deles ao tamanho das 

imagens escolhidas para compô-lo. 

 

 

                                                                                      

  

 

Tabuleiro: Cortar as cartas com desenho, cartas de números e o dado (montar).        

Regras do jogo: 

• As cartas devem ser dispostas, na mesa, com os desenhos voltados para baixo e os números para cima. 

• Cada jogador deve lançar o dado e fazer a correspondência entre o número do dado e o número da carta: o aluno precisa pegar a carta e 

dispô-la no tabuleiro considerando a sua hipótese de relação entre tamanho e personagem. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/Ymj4a8u6RQA com as orientações da Profª Cris. 

 Ficha 3 – Jeito de viver no campo. 

Atividade de Andamento - Músicas: Pai Francisco e Boi da cara preta 

Desenhe no primeiro espaço a música que tem andamento mais lento e no segundo espaço a que tem o andamento mais rápido. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 06/07 

COORDENAÇÃO MOTORA: Vamos treinar? Dica para treinar a coordenação motora: Clique aqui   

Atividade: Cubra o pontilhado com atenção. 

(Vamos fazer a atividade juntos no bate-papo?) 

Não perca o nosso bate-papo! 

Lanchinho      

 

Escovação  

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

Objetivo: Estimular a manipulação de diferentes objetos. trabalhar a coordenação motora fina. 

Material: Clipes; bandeja de frios, rolo do papel e fita ou linha reciclados; elástico pequenos; 

Atividade:  

1º rolinho de papel colocar o elástico 

2º clips no papel cartão; variação clips colorido pedir a sequência de cor. 

3º alinhavo na bandeja de isopor com linha. 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://youtu.be/gUz4kp_qCpg
https://youtu.be/Ymj4a8u6RQA
https://youtu.be/nHA_QfVnQkU
https://www.youtube.com/watch?v=kGypHjXjDec


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 07/07 

NATUREZA E CULTURA – Relações e transformações 

Sequência Didática: Jeito de viver no campo  

Gostosuras Naturais (Mundo Bita – clipe infantil): Clique aqui   

Ficha 2: Clique aqui - explicação da atividade. 

 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
INGLÊS: Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=WKEX1OqTw8g para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação: 

Feel good and feel bad 

- Introdução 

- Música: Itsy Bitsy Spider 

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

- História: I can make things 

- Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=hjRmCtkVq3g 

 

 

 

https://youtu.be/s6hFi6aUBoQ
https://youtu.be/kUSUU6iHOKw
https://www.youtube.com/watch?v=WKEX1OqTw8g
https://www.youtube.com/watch?v=hjRmCtkVq3g

