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Bragança Paulista, 20 de maio de 2020. 

 
 

    
 

#fiqueemcasa 
 
 

Infantil 2 - Educação Infantil 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
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. 
Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  
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 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizaremos 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 preci-

so 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 von-
tade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 
Estamos com saudades! Até a próxima!! Beijos, Professores do Infantil 2 

 
 
 
 
 
 
 

www.objetivobp.com.br


 

 

 
 

 
Programação para a semana de 20 a 26/05 

QUARTA-FEIRA - 20/05 

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

Projeto Pedagógico – “Poemas e rimas”  

Assistir ao vídeo:  Clique aqui – Usar avental O Pato - colocar na sequência da música as  

Imagens (vamos escutar, observar e realizar). Pode realizar esta atividade outros dias também - até 

memorizar a sequência. 

Fazer a atividade da folhinha:  

Cole bolinhas de papel crepom amarelo na letra P, junto está o papel crepom para fazer as bolinhas 

e colar.     

Lanchinho 

 

Escovação 

 

AULA DE INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/QpYpcX15uyQ com as orientações da professora Gabriela 
Leme. 
Programação: Nas atividades dessa semana, iremos reforçar nossos conhecimentos sobre FORMAS GEOMÉTRI-
CAS:  
FORMAS GEOMÉTRICAS 1  
FORMAS GEOMÉTRICAS 2 
FORMAS GEOMÉTRICAS 3 
Projeto Pedagógico – “Poemas e Rimas”, para imprimir e colorir: CLIQUE AQUI 
 

 

QUINTA-FEIRA - 21/05 

LINGUAGEM: Imagens, sons e palavras. 

Sequência Didática: História Molhada 

Aula 3: Clique aqui  

Linguagem: Fichas 18 e19.  

  
Lanchinho      

 

Escovação  

 
AULA DE ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=PK2KOBhSyaw, com as orientações da professora 
Camila Katayama. 
Programação: Jogo do equilíbrio. 
Vamos fazer a atividade com o prato de papelão, caixa de sapato ou caixa de pizza montando o jogo do equilíbrio. Em 
seguida, iremos colorir o trenzinho de formas que está na folhinha (disponível no APP, no ambiente Conteúdo de au-
la/dever). 
Materiais Utilizados: Prato de papelão, caixa de sapato ou caixa de pizza; giz de lousa ou giz de cera, água, um reci-
piente para colocar a água e tesoura. 
OBSERVAÇÃO: os materiais utilizados no vídeo podem ser substituídos, como o prato de papelão pela caixa de sapa-
to ou pizza, a bolinha de ping-pong pela de desodorante roll-on ou de borracha e o giz de lousa pelo giz de cera.    
 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Hs3kZkTp2A&feature=youtu.be
https://youtu.be/CmEjwZMR1E4
https://youtu.be/QpYpcX15uyQ
https://www.jogosgratisparacriancas.com/arrastar-soltar/4_jogar_formas_geometricas.php
https://www.cokitos.pt/quebra-cabecas-de-formas-geometricas/
https://www.cokitos.pt/pintar-figuras-geometricas/
https://drive.google.com/file/d/198NGQx40HzPZSGmyD06BeiX_WAzaZ4Mn/view?usp=sharing
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/HMIII22042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=PK2KOBhSyaw


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 22/05 

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta 

Sequência Didática: Era Uma Vez 

Aula 3: Clique aqui   

Matemática: Ficha 13  

Vamos recortar, de revistas, objetos que tenham formas parecidas com as dos castelos?  

  

Lanchinho 

 

Escovação 

 

AULA DE MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/dxJIq3BFtYw com as orientações da Profª Cris. 

Percepção auditiva: Quem fez esse barulhinho? 

Brincando com a subtração: Cinco patinhos 

Versos e rimas: Quem mora na casa torta? 

Atividade no APP – Desenhe janela e porta na casinha torta. 

 
 

SEGUNDA-FEIRA - 25/05 

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta 

Sequência Didática: Era Uma Vez 

Aula 4: Clique aqui  

Matemática: Ficha 14   

Construa um castelo, com algumas embalagens do baú de formas. 

 Desenhe este castelo que você construiu na ficha 14 - Matemática. 

 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=je380wH2aM8 com as orientações 

da professora Vivian. 

Objetivo: Desenvolver habilidades motoras através da dança e do movimento, associando as sensações motoras aos 

outros sentidos. 

Atividade: Escolha uma música e dançar a vontade.  

Segue algumas opções: 

Batalha dos Movimentos: https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k 

Cabeça, ombro, joelho e pé: https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

Dancinha do corpo: https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IDEUV308042020AD
https://youtu.be/dxJIq3BFtYw
https://youtu.be/dxJIq3BFtYw
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IDEUV408042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=je380wH2aM8
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 26/05 

 
LINGUAGEM:  
Assistir o vídeo: Clique aqui 
Fazer a atividade: Circule a letra inicial do seu nome. 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
AULA DE INGLÊS: Acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=5DqwRXpicRs com as orientações da professo-
ra Patrícia Pereira. 
Programação: 
Five Little Monkeys 
- Introdução 
- Five little monkeys song 
- Explicação do conteúdo e atividade (Folhinha disponível no APP, no ambiente Conteúdo de aula/dever). 
- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=GcvA1OWu6rg   
                              https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/CtOxUoEO4ks
https://www.youtube.com/watch?v=5DqwRXpicRs
https://www.youtube.com/watch?v=GcvA1OWu6rg
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

