
 

 

Inf.: 0440/20  
 
 

Bragança Paulista, 12 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2A – Educação Infantil 

  Planejamento Semanal de 12/08 a 18/8 

 

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


 

 

 
 
Planejamento Semanal de 12/08 a 18/08 
 

QUARTA-FEIRA – 12/08 

Vídeo de orientação, professora Patrícia: https://youtu.be/sbW00pP3798  
 

Linguagem: Sequência didática: Ciranda desa-

finada. Ficha 7: 

https://www.youtube.com/watch?v=9xNvLovvKYc 

 

  

 

 

 

Matemática: Atividade: Siga o traço 

do número 7 e cubra os pontilhados.       

   

 

 

             

             

Coordenação Motora: Formas Geo-

métricas. Assista ao vídeo:  

https://youtu.be/QQ40m-XHnVs 

 

Vamos alinhavar as formas geométri-

cas. Foi enviado junto com o 

material. 

NFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/XZbebUh-b9E com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos fazer atividades sobre o Folclore!!! Vamos lá!!!  

 JOGO DA MEMÓRIA DO FOLCLORE SMARTKIDS 

 COLORIR - FOLCLORE 

 MONTE SEU CENÁRIO - FOLCLORE 

     😊 Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática sobre Folclore que mais gostar nas 

redes sociais com a #objetivobragança! 😉 

__________________________________________________ 
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 (♦NOVO♦)  

 

 

QUINTA-FEIRA –13/08 

Coordenação Motora: 

Atividade: Com cuidado e atenção 

Vamos recortar a linha pontilhada. 

 

 

                 

 

 

 

 

Matemática: Sequência Didática: Rimar e 

contar é só começar. 

Ficha 4: https://youtu.be/Wmht0s6VC5Y 

 

 

Matemática: História Macaco Danado: 

https://youtu.be/2OSDKeNxdQA 

Atividade: Observe os animais e nume-

re-os na ordem que aparecem na história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=dZOTnW64G3Q com as orientações da professora Vivian. 

 

Objetivos: Organização do espaço gráfico. Educação visiomotora e educação da mão. 

 

Material: Folha de sulfite; lápis e tampinhas plásticas. 

 

Atividades: Exercício direcionado de espaço gráfico.  
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SEXTA-FEIRA – 14/08 

 

Linguagem: Atividade: Escreva seu 

nome com letra bastão dentro do 

quadro. 

 

  

 

 

 

            

Linguagem: Sequência didática: Ciranda desa-
finada – Ficha LC1:  

https://www.youtube.com/watch?v=TvDMkdS8BLc 

 

Linguagem: Atividade: Faça o con-

torno de cada vogal e em seguida 

copie-a no quadro. 

 

 

 

 

 

  

 

                 

 

Arte: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=NN1iozgvHGg, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos dar sequência a paisagem marítima que fizemos na semana passada e iremos fazer um tuba-

rão com rolo de papel higiênico.  

O tubarão é fácil de fazer, você precisa do rolo e cartolina (ou o papel que tiver em casa) para fazer a barbatana e a cauda. Pinte da 

cor que desejar o tubarão. Para os dentes, use cartolina branca ou folha de sulfite. Conclua com um olhinho do jeito que quiser (olhi-

nho móvel ou de papel). Quando terminar a arte, desenhe em uma folha de sulfite (ou qual tiver em casa) o tubarão que você fez ou 

tire uma foto e cole na folha.  

Preparado (a)? Muita criatividade e capricho! A atividade deverá ser colada ou grampeada na ficha 12 da apostila de arte.  

Materiais para a aula: Apostila de Arte (ficha 12), folhas de sulfite e/ou cartolina (ou qual tiver em casa), rolo de papel higiênico, tinta 

guache (da cor que tiver e/ ou desejar), olho móvel (se tiver), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor (poderá substituir pela foto 

da arte), cola e tesoura. TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 17/08 
 

Linguagem: Atividade: Escreva seu nome com letra cursiva 

dentro do quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática: Sequência Didática: Rimar e contar é só come-

çar Ficha 5: https://youtu.be/BTHB3dXU7ps 

 

 

 

                                   

 

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

Ficha 8 - Jeito de viver no campo 

Treinando intensidade: Forte (F) e fraco (p) 

Música: Xote das meninas 

Atividade da Ficha 8: Você gostou mais de cantar forte ou fraco? Represente abaixo o som da sua voz que mais lhe agradou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TvDMkdS8BLc
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TERÇA-FEIRA – 18/08 
 
 

Natureza e Cultura: Sequência didática: Jeito de Viver no 

Campo. Ficha 12: https://youtu.be/wewIIp_o3pU 

 

 

 

Linguagem: Atividades:  

Cole algodão na ovelha e cubra a vogal o minúscula. 

Cole bolinhas de papel crepom na vogal O maiúscula. 

 

 

   

 

 

     

         

                  

 
 
 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=5asEH7kfc5o para acessar as orientações 

da professora Patrícia Pereira.  

Programação: 

Pets at home! 

- Introdução  

- Música: Finger Family 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 3)  – realização 

da atividade na ADD). 

- Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 
 

 

https://youtu.be/wewIIp_o3pU
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