
 

 

Inf.: 0202/20 

 
Bragança Paulista, 10 de Junho de 2020. 

 

#fiqueemcasa 
 

INFANTIL 2 A/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. 

 

Atenção! Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo ou Plantão de dúvida devido ao feriado de 
Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

                                                                                                                                  Saudades... Com carinho 

Professores do Infantil 2  

 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
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Programação para a semana de 10/06 a 16/06. 
  

QUARTA-FEIRA – 10/06 

MENSAGEM DA COORDENADORA VALÉRIA: Acessar o link: https://youtu.be/ocrH8zGWxYU    

Acessar o link:  Clique Aqui com as orientações da professora Patricia e Nathália. 

Assistir ao vídeo: Clique Aqui - Vamos assistir ao vídeo sobre todos os nomes e depois com muito  

capricho e atenção circular o seu nome na folha da atividade. 

Lanchinho  

  

Escovação  

  
INFORMÁTICA: Peço para não acessar as atividades abaixo sem antes acessar o link: https://youtu.be/-ashJlqBs7s  com as orienta-

ções da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos brincar um pouco com jogos sobre Festa Junina? Vai ser muito legal o 

nosso “ARRAIAL VIRTUAL”!!! 

 Ligue as pipoquinhas    

 Festa Junina - Iguinho   

 Colorir – Festa Junina  

 Jogo da memória – Smartkids   

E no nosso próximo bate papo, vou te propor um grande desafio!!! 

Será que você conseguirá me vencer??? Vou esperar você por lá!!! 

  

QUINTA-FEIRA – 11/06 

FERIADO 
   

  SEXTA-FEIRA – 12/06 

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta.  

Sequência Didática: Lá em casa... 

Aula 3: Clique Aqui (Orientações da professora Andrea) Fichas 22 e23. Vamos contar e somar? 

Lanchinho  

  

Escovação  

  
MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/9jLSeJfTDlg com as orientações da professora Cris.  

Abrir e fechar – A janelinha. 

Memorização: Quem mora na casinha? A casinha das cores. 

História acumulativa: O grande rabanete 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=KFMz28o19Ls&t=20s com as orientações da professora Camila.   

Dança: Programação: Após assistir o vídeo com as orientações da professora Camila mostrando as imagens das danças, iremos assis-

tir outro vídeo que mostra um pouco mais sobre o xote, o frevo, a ciranda, a quadrilha e outras variedades musicais populares;  escutar e 

dançar as músicas apresentadas: https://www.youtube.com/watch?v=PSgMbPsX2u8 (Xote de Cultura | Quintal da Cultura). 

Após assistir com muita atenção os vídeos, iremos desenhar (ficha 6), os ritmos compartilhados que você dançou e viu, com detalhes e 

muitas cores; não esqueça de registrar se dançou sozinho, ou com algum familiar. 

Materiais Utilizados: Apostila de Arte (ficha 6), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor. 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ocrH8zGWxYU
https://youtu.be/OWeb1zvUhjg
https://www.youtube.com/watch?v=OFif8dwhKEI
https://youtu.be/-ashJlqBs7s
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2146
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2146
https://iguinho.com.br/festa-junina.html
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-festa-junina
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-festa-junina
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-festa-junina
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/LCIII220420AD
https://youtu.be/9jLSeJfTDlg
https://www.youtube.com/watch?v=KFMz28o19Ls&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=KFMz28o19Ls&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=PSgMbPsX2u8


 

 

 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA - 15/06 

LINGUAGEM: Imagens, sons e palavras.  

Sequência Didática: O carro de corrida e o calhambeque.  

Aula 7: Clique Aqui Orientações da professora Fernanda) Fichas 25 e 26. 

Vamos fazer uma dobradura bem legal com o papel que foi enviado junto com a ficha. 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=gRrs6tfhY8k com as orientações da professora Vivian.   

Objetivo: Desenvolver habilidades como equilíbrio, atenção e concentração. 

Material: 10 copos descartáveis ou de plástico. 

Atividade: Pirâmide de copos. Montar uma pirâmide com copos descartáveis ou de plástico (10). A base com 4 copos, 3 copos, 2 copos e 

por último 1 copo. 
 
 

 TERÇA-FEIRA - 16/06 

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta  

Sequência Didática: Lá em casa... 

Aula 4: Clique Aqui (Orientações da professora Andrea)  

Fichas 24 (Vamos desenhar a mãozinha para contar quantos dedinhos gostam de trabalhar), 25 (fazer uma casa com o papel de dobradu-

ra que foi enviado junto com a ficha) e L.C Nº3 (Podemos desenhar palitinhos para contar). 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=ASfOs3OINno para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação: 

Faces 

- Introdução 

- Song: How many fingers? 

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

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 

  

  

  

 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CCCIV2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=gRrs6tfhY8k
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/LCIV220420AD
https://www.youtube.com/watch?v=ASfOs3OINno
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus

