
 

 

Inf.: 0101/20              
 

 Bragança Paulista, 13 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2 da Educação Infantil  

  Planejamento Semanal de 13/05 a 19/05 

 

   #fiqueemcasa 
 

Sabemos que na semana que passou todos foram muito colaborativos, atentos e desenvolve-
ram suas obrigações com primor.  

Assim, vamos dar continuidade as nossas Atividades Remotas, pois há muito trabalho e 
aprendizado pela frente. 
 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, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 
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; 

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 
(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 
dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida 
entre no “CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será di-
recionado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 Junto com o semanário, enviaremos um link de vídeo, que vocês poderão e deverão acessar, 
antes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações importantes para que as ativi-
dades sejam concluídas com sucesso.  

 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 vídeo aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/


 

 

 
Programação para a semana de 13 a 19/05.   
 

QUARTA-FEIRA - 13/05 

Acessar o link: https://youtu.be/RNIyNtDQgV4 com as orientações das professoras Nathália e Patrícia. 
Assistir ao vídeo e em seguida montar as formas geométricas utilizando a massinha. 
https://www.youtube.com/watch?v=maSRnVnS93o  
Em uma folha de sulfite tente desenhar as formas geométricas que aprendeu, lembrando de usar uma cor para cada e 
fazer bem bonito!  
DICA DA SEMANA: https://youtu.be/RovL9Yf3Qy8 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

Aula Informática: Acessar o link: https://youtu.be/wChqJuDZlf8 com as orientações da professora Gabriela Leme. 
Programação: Vamos relembrar as vogais? Primeiro, assista aos vídeos abaixo: 
As Vogais | Vídeo Musical Infantil | Toobys: https://www.youtube.com/watch?v=gXW7YMIBPiI  
EIOU Escola - Crianças Inteligentes – A E I O U - Jp Kids: https://www.youtube.com/watch?v=91LKnp5y2r8  
Jogos on-line sobre as vogais: 
Arraste a vogal colorida à sua letra branca equivalente: 
 https://www.jogosgratisparacriancas.com/arrastar-soltar/14-actividade-online-vogais.php  
Arraste o objeto à letra inicial correspondente: https://www.cokitos.pt/jogo-aprendendo-a-ler/play/ 

 

QUINTA-FEIRA - 14/05 

Linguagem 

 Imagens, sons e palavras 

Sequência Didática: História Molhada 

Aula 1: Ficha 15 
Linguagem  http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/HMI22042020AD 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
Aula de Arte: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=89NpyOroz6w&t=11s com as orientações da profes-
sora Camila.  
Construção de um fantoche de sapo. 
Programação: Vamos construir uma arte do sapo que abre a boca e após a atividade, iremos colorir e fazer colagem 
no sapinho sapeca com papéis verde, vamos rasgar e ou/ amassar e colar na imagem do sapo.  
Materiais Utilizados: Papel Sulfite, durex ou cola, giz de Cera e papéis verde.  
Dicas de vídeo para auxiliar na atividade: MÚSICA OLHA A EXPLOSÃO (PARÓDIA) - VERSÃO INFANTIL, acessar o 
link: https://www.youtube.com/watch?v=1qbTY5kMaic.  
Folhinha Extra: Colorir o sapo (folhinha extra disponível no App – Ambiente Conteúdo de Aula/dever) 
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SEXTA-FEIRA - 15/05 

Matemática 
Investigação e Descoberta 
 

Sequência Didática: Era Uma Vez 
 

Aula 1: Criar e construir com os objetos que estão no Baú de Formas. 
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IDEUV108042020AD 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

Aula de Música 
 

Acessar o link: https://youtu.be/8Z3fFDSOJA8 com as orientações da Profª Cris. 
Sons com a boca: Aquecimento vocal; 
 
Caixa Musical: Música Surpresa; Som baixo e alto, grave e agudo: Jack in the box; 
 
História Cantada: Era uma casa bem fechada 

 

SEGUNDA-FEIRA - 18/05 

Linguagem 
 

Imagens, sons e palavras 
 

Sequência Didática: História Molhada 
  

Aula 2: Fichas 16 e 17 Linguagem http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/HMII22042020AD 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

Aula de Educação Física 
 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=8AiZ101APHY com as orientações da professora Vivian. 
 

Objetivos: Manipular, arrumar e explorar o espaço por meio de deslocamento de si e dos objetos diversos; comparar 
as diferenças e semelhanças entre eles. 
 

Material: pares de meia 
 

Atividades: “jogo da memória” com meias 
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TERÇA-FEIRA - 19/05 

Matemática 
 

Investigação e Descoberta 
Sequência Didática: Era Uma Vez 
Aula 2: Ficha 11 
Matemática: Vamos observar e registrar. http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IDEUV208042020AD 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
Aula de Inglês 

 
Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=zLFg4fJVfZQ com as orientações da Profª Patricia. . 
Programação: 
My bedroom 
- Introdução  
- Hello Song 
- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha extra disponível no App – Ambiente Conteúdo de Aula/dever) + vídeo  
- Vídeo de apoio https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc  
 
  

 
 
 
 
 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 
Estamos com saudades! Se cuidem! 

Beijos. Professores do Infantil 2 
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