
 

 

 
Inf.: 0244/20 

 
Bragança Paulista, 24 de junho de 2020. 

 

#fiqueemcasa 

Infantil 2 B - 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 
necessário 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
file:///C:/Users/Raquel%20Pinheiro/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YM2U4FVX/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 

Programação para a semana de 24/06 a 30/06 

QUARTA-FEIRA – 24/06 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da professora Nathália.   

LINGUAGEM: 

Jogo das letras – Tirar os prendedores com as letrinhas da cartela do nome e questionar a criança (Que letra é essa? Qual a próxima 

letra do seu nome? A criança deve ir colocando cada prendedor na cartela em cima da letra igual).  

Assistir o vídeo Clique aqui - professora Nathália.   

Objetivo do jogo: Estimular a coordenação motora fina, percepção visual e a sequência das letras para formar o nome. 

Atividades:  

Usando giz molhado faça a letra inicial do nome (molhar o giz que foi enviado junto com a atividade e seguir as setas para fazer o 

traçado da letra inicial do nome). 

Vamos fazer a letra inicial do seu nome? (com giz de cera seguir as setas fazendo o traçado da letra).  

Não perca o nosso bate-papo! 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/Was07aGmqwQ com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos reforçar nossos estudos sobre MAIOR e MENOR (entre outros), ativar nossa memória com o 

jogo da memória animal e treinar as letrinhas cursivas de uma forma diferente! 

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. 

 

 JOGO DO MAIOR E MENOR NA SELVA  

 CIRCO MÁGICO 

 MEMÓRIA ANIMAL 

 

Aqui vai uma dica legal para jogar no smartphone ou no tablet: 

 
CALIGRAFIA: para treinar a caligrafia de uma forma 

diferente, divertida e virtual, poderá ser usado o 
smartphone ou tablet. Para isso, se possível, baixar 
o aplicativo “Letterschool”. Clique sobre o nome 
referente ao sistema do seu aparelho para instalar: 
sistema ANDROID ou sistema IOS. 
 
 
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 estão demais!!!  
Não perca o próximo, vai ser muito legal!!! 

Vou esperar por você!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CKjMAkVgWmk
https://youtu.be/Mbx4vMIpcUI
https://youtu.be/Was07aGmqwQ
http://www.escolagames.com.br/jogos/maiorMenorSelva/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/circoMagico/
http://www.escolagames.com.br/jogos/memoriaAnimal/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letterschool.br&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/letterschool-escreva-letras/id836497915
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 18/06 

Matemática: Investigação e Descoberta 

Sequência Didática: Os Ursos  

Aula 7: Clique aqui – Fichas 29 e 30. Vamos fazer uma experimentação de medidas com a Professora Andrea e registrar nas fichas 29 e 30. 

Lanchinho       

  

Escovação   

  
ARTE: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=2gyCmgKPNM4&t=4s, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Após assistir o vídeo com as orientações da professora Camila mostrando as fotos e explicações sobre o que é a perfor-

mance (arte feita com o corpo), vamos ouvir a história e imitar o que a professora se pede. Em seguida, iremos abrir a apostila na ficha 7, 

sobre o teatro e fazer um lindo, divertido e colorido desenho do que imitamos e encenamos na história. 

Materiais Utilizados: Apostila de Arte (ficha 7), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor. Todo material poderá ser substituido. 
 

SEXTA-FEIRA – 26/06 

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta. 

Sequência Didática: Os Ursos  

Aula 8: Clique aqui - Fichas 31, Lição de casa 4 e ficha 35. 

Vamos fazer uma experimentação de medidas com a Professora Andrea e registrar nas fichas 31 e Lição de Casa. 

Ficha 35 – (Se precisar ou quiser) assistir ao vídeo da história Cachinhos Dourados e Os três Ursos novamente Clique Aqui  

Lanchinho 

 

Escovação 

 
MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/OVw5eXo-4Mc com as orientações da Profª Cris. 

Festa Junina: decoração, trajes, comidas típicas e música.  

Xote da Dona Ema – dançar seguindo o que a música pede, dançar com os dedinhos ou com o brinquedo favorito. 

Xote de Terezinha – material necessário: uma sacolinha plástica 

A história de Fubazinho 
 

SEGUNDA-FEIRA - 29/06 

MATEMÁTICA: Percepção Visual – cores e formas geométricas.  

Vamos assistir ao vídeo Clique aqui                                                                                           

Atividade: Vamos pintar as formas geométricas? 

Vamos fazer junto com a Professora Nathália. – Clique aqui  

Não perca o nosso bate-papo!!! 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=IHFl-jTdO5c com as orientações da professora Vivian. 

Objetivo: Concentração; atenção; habilidades de equilíbrio, coordenação motora grossa e fina; noção espacial; lateralidade 

Material: folha de sulfite e lápis de cor. 

Atividade: Brincadeira pra toda família -  Jogo do movimento. https://www.youtube.com/watch?v=ekg8nd9DRRU 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/UIII220420AD
https://www.youtube.com/watch?v=2gyCmgKPNM4&t=4s
https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/UIV220420AD
https://youtu.be/f13f-M_gye8
https://youtu.be/OVw5eXo-4Mc
https://youtu.be/OVw5eXo-4Mc
https://youtu.be/0kjyR9Q2rwE
https://youtu.be/3mF-xnm5YsU
https://www.youtube.com/watch?v=IHFl-jTdO5c
https://www.youtube.com/watch?v=ekg8nd9DRRU


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 30/06 

COORDENAÇÃO MOTORA: 

História: A árvore sem folhas: Clique aqui 

Atividade:  

Vamos colorir e colar bolinhas de papel crepom verde na arvore? (pintar com muito capricho e cortar o papel cre-

pom enviado junto com as atividades, fazer bolinhas e colar).  

Atividade desenvolvida: Amassar e rasgar papel.  

Importância para o Desenvolvimento Infantil: De forma lúdica e significativa esta atividade trabalha a coordenação 

motora fina, o raciocínio e o movimento de pinça. 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

 INGLÊS: Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=WcmrLF3we9Q para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação: 

I don’t feel well 

- Introdução 

- Música: Red, yellow, green, blue 

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

- História: The big red balloon 

- Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=Vtos9gw1HJI  

 

 

https://youtu.be/u9LvPACZQCw
https://www.youtube.com/watch?v=WcmrLF3we9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Vtos9gw1HJI

