
 

 

Inf.: 0143/20 
 

 
Bragança Paulista, 27 de maio de 2020. 

 

    
#fiqueemcasa 

 

Infantil 2A - Educação Infantil 

A partir desta 4ª feira, 27 de maio, a forma de acesso aos plantões e bate-papos, vai mudar e as 
reuniões anteriores serão desativadas. 

Acesse o link a seguir para participar das novas reuniões do Zoom: 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará! Para acessar, basta 
entrar em nosso site www.objetivobp.com.br. 

Lá encontrarão os horários, os links e IDs para quando necessário. 

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, disponibilizaremos 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 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 vídeoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho 
Professores do Infantil 2 

 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
http://www.objetivobp.com.br/
www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 27/05 a 02/06 
 

QUARTA-FEIRA - 27/05 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações das professoras Nathália e Patrícia. 

Dica da semana:  Clique aqui - Professora Patrícia - Vamos fazer a letra inicial do nome.  

Projeto Pedagógico – “Poemas e rimas”  

Assistir ao vídeo: – Clique aqui O Relógio – Vinícius de Moraes  

Depois de assistir ao vídeo vamos pegar o relógio (foi enviado junto com o material) 

Tirar os números do relógio e colocar novamente em ordem, do 1 ao 12. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/YbftNdyFdYQ com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nas atividades dessa semana, continuaremos estudando sobre formas geométricas: 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/?deviceType=computer 

Também vamos reforçar os conhecimentos sobre Música:  

http://www.nickjr.com.br/shimmer-e-shine/jogos/shimmer-and-shine-123-music-key/ 

http://www.escolagames.com.br/jogos/doReMi/?deviceType=computer 

E temos um joguinho para sabermos mais sobre os sons das letras do alfabeto:  

https://www.jogosdaescola.com.br/memoria-do-alfabeto/ 

CONTEÚDO ESPECIAL: Ferramentas do aplicativo ZOOM (editar nome, plano de fundo virtual e idioma): 

https://youtu.be/GBq3y91c-bw  

 

QUINTA-FEIRA - 28/05 

LINGUAGEM: Imagens, sons e palavras. 

Sequência Didática: O carro de corrida e o calhambeque. 

Aula 4: Clique aqui (Orientações da professora Fernanda) 

LINGUAGEM: Ficha 21 

Vamos ouvir a historinha e conhecer o carro de corrida e o calhambeque.   

Lanchinho      

 

Escovação  

 
ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=kyv1NTq7S7M com as orientações da professora Camila.  

Desenho inspirado no artista Ivan Cruz 

Programação: Após assistir o vídeo com as orientações da professora Camila e ver as 

obras do artista Ivan Cruz, iremos fazer um lindo, divertido e colorido desenho (num pa-

pel sulfite ou cartolina, com materiais que temos em casa: canetinhas, giz de cera e/ou 

lápis de cor e outros...), com as brincadeiras que mais gostamos ou queremos aprender.  

Em seguida, iremos analisar a imagem de uma obra do artista. (Atividade disponível no 

APP, ambiente Conteúdo de Aula/dever) 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hhz0VLzCBJw
https://youtu.be/zeqxekOJiqg
https://youtu.be/4szJqFbLEnE
https://youtu.be/YbftNdyFdYQ
https://youtu.be/YbftNdyFdYQ
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/?deviceType=computer
http://www.nickjr.com.br/shimmer-e-shine/jogos/shimmer-and-shine-123-music-key/
http://www.escolagames.com.br/jogos/doReMi/?deviceType=computer
https://www.jogosdaescola.com.br/memoria-do-alfabeto/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CCCI2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=kyv1NTq7S7M


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 29/05 

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta. 

Sequência Didática: Era Uma Vez. 

Aula 5: Clique aqui (Orientações da professora Andrea) 

MATEMÁTICA: Ficha 16.  

Vamos fazer um carimbo com material reciclado? Um que rola e um que não rola. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/kxcOQFCmabs com as orientações da Profª Cris. 

Fantoches: O Gato Xadrez – Elvira Drummond;  

Versos e rimas: Era uma vez um gato xadrez;      

Música: Sítio do Seu Lobato; 

Ritmo com copos: Cavalo a galope (material necessário: 2 copos) 
 

SEGUNDA-FEIRA - 01/06 

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta 

Sequência Didática: Era Uma Vez 

Aula 6: Clique aqui (Orientações da professora Andrea) 

MATEMÁTICA: Lição de casa 2.   

Vamos procurar pela casa um objeto que rola ou não rola? 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=0EHYfzYkPms com as orientações da professo-

ra Vivian. 

Objetivo: Melhorar a oxigenação; a troca gasosa; melhorar a ventilação pulmonar; eliminar secreções pulmonares; fortale-

cer a musculatura respiratória. 

Material: Canudo e copo descartável, bolinha de papel.  

Atividades:  

1- Encher um copo com água e pedir que a criança assopre e sugue à água, “segurar” agua na boca e jogar com o canudo 

em outro recipiente. 

2- Fazer uma “porta de casinha” no copo e pedir que a criança com o canudo assopre a bolinha. 

3 - Zarabatana com canudos um pequeno dentro de um maior. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IDEUV508042020AD
https://youtu.be/kxcOQFCmabs
https://youtu.be/kxcOQFCmabs
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/IDEUV608042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=0EHYfzYkPms


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 02/06 

LINGUAGEM: Imagens, sons e palavras. 

Sequência didática: O carro de corrida e o calhambeque. 

Aula 5: Clique aqui (Orientações da professora Fernanda) 

LINGUAGEM: Ficha 21 e 22. 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

 INGLÊS: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=whpsHOsI1Nc para acessar as orientações da profes-
sora Patrícia Pereira. 

Programação: 

Emotions 

- Introdução 

- If you’re happy song 

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha disponível no APP, ambiente Conteúdo de aula/dever)  

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CCCII2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=whpsHOsI1Nc
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

