
 

 

Inf.: 0595/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 30 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2B – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 

 

#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
../../../../../Mecanografia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Agosto/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 
 

QUARTA-FEIRA – 30/09 

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

Matemática: Observe a imagem e cole a quantidade de 

estrelas. Vamos recortar e colar de acordo com a quanti-

dade. 

 

 

                          

 

 

     

 

                          

Linguagem: Sequência didática: Os três aventureiros. Fichas 19, 

20 e 21.  https://youtu.be/J37pSgWkLc8                               

 

                 

 

 

 

     

                

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

ado com as atividades). 

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

https://youtu.be/WD8vWarxUR4 com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não 
há necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 
Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades sobre Matemática e sobre o conto dos Três Porquinhos! Vamos lá!!! 

 EU SEI CONTAR  

 CONTANDO OS DEDOS 

 JOGO DA MEMÓRIA – OS TRÊS PORQUINHOS 

 COLORIR – OS TRÊS PORQUINHOS 

__________________________________________________ 
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 – 01/10 

Linguagem: Atividade: Circule 

as vogais e copie as letras do 

seu nome  

     

 

 

 

 

                

Matemática: Sequencia didática: O ta-

manho do pé do rei.  

Ficha: 16   https://youtu.be/RLtpRQGvJzI 

 

 

 

 

 

 

 

  

A roupa nova do rei https://youtu.be/8hSgjn-PKFI 

         

Massinha 

 

 

 

 

 

Vamos fazer o rei e seus acessórios de massinha... 

Roupa – coroa – capa – sapato 

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). Colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - 

que foi enviado com as atividades). 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k com as orientações da professora Vivian.   

Objetivos: Coordenação Motora, Ritmo, Lateralidade, Agilidade e Flexibilidade. 

Atividade: Exercícios Físicos e Coordenativos com realidade virtual.  

Em seguida, o link do vídeo com os exercícios: https://www.youtube.com/watch?v=JpblJDxH5sw.   

  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mqjjqDqFIEg
https://youtu.be/J37pSgWkLc8
https://youtu.be/WD8vWarxUR4
http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_fingers_numbers.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-teatro
https://contos-e-lendas.colorir.com/os-tres-porquinhos/os-tres-porquinhos-1.html
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/RLtpRQGvJzI
https://youtu.be/8hSgjn-PKFI
https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k
https://www.youtube.com/watch?v=JpblJDxH5sw


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 02/10 
 

Linguagem: Sequência didática: Os aven-

tureiros. Fichas: 22 e 23 

https://youtu.be/0Z3qdT81TGw  

 

 

Matemática: Contando até 10... 

https://youtu.be/4cPyEghUEr4 

Jogo 

Vamos Contar... 

 

Matemática: Atividade: Vamos ligar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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). 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=3DF-J1vmdqI, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos observar a obra do artista plástico Afonso Almeida da ficha 16 na apostila de arte. E em segui-

da, na ficha 17 iremos desenhar pessoas em movimento, inspirado nesta linda obra, com muita paisagem e cor. 

Preparado (a)? Muita criatividade e capricho! 

Materiais para a aula: apostila de arte (ficha 16 e 17), giz de cera e/ou lápis de cor e/ou canetinha. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 05/10 

  

Coordenação Motora   
https://youtu.be/UyKbNqKMhnw 

Atividade: Vamos cortar a barba seguindo a 

linha reta. 

 

 

Matemática: Sequencia didática: O 

tamanho do pé do rei. Ficha: 17 

https://youtu.be/mpuQxa70LOM 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Linguagem: Materiais escolares  

https://youtu.be/zGF1siHB6L0 

Atividade: Circule as vogais das pala-

vras. 

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

enviado com as atividades). 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/DM--tFqX6zc com as orientações da professora Cris. 

Ficha 14 – Jeito de viver na cidade 

Gênero musical – samba 

Música: Não deixe o samba morrer (Edson Conceição e Aloísio Silva) 

Interpretes: Alcione e Maria Rita 

Instrumentos para tocar samba 

Atividade da Ficha 14: Escolha um instrumento musical para tocar samba. Registre a sua apresentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/0Z3qdT81TGw
https://youtu.be/4cPyEghUEr4
https://www.youtube.com/watch?v=3DF-J1vmdqI
https://youtu.be/UyKbNqKMhnw
https://youtu.be/mpuQxa70LOM
https://youtu.be/zGF1siHB6L0
https://youtu.be/DM--tFqX6zc


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 06/10 
 

Natureza e cultura: Animais mamíferos  

   https://youtu.be/4ojrOwCPkHQ 

Atividade: Os mamíferos são animais que 

mamam quando pequenos.  

Cubra o pontilhado do nome dos animais  

 

 

            

 

       

Natureza e cultura: Ficha: 17 

https://youtu.be/samxnoWpRaA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação Motora: Atividade: Va-

mos completar os desenhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=EwR5jt7IGOo  para acessar as orientações da professora Patrícia Perei-

ra.  
Programação:  

Eating well is good for you! 

- Introdução  

- Música: Let’s count (Super Simple Song) 

- Explicação da atividade (Apostila - activity sheet 22) 

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

- Sugestão de video: https://www.youtube.com/watch?v=KRqg3RJFWPo 

 

https://youtu.be/4ojrOwCPkHQ
https://youtu.be/samxnoWpRaA
https://www.youtube.com/watch?v=EwR5jt7IGOo
https://www.youtube.com/watch?v=KRqg3RJFWPo

