
 

 

 
Inf.: 0313/20 

 
Bragança Paulista, 08 de julho de 2020. 

#fiqueemcasa 
 

Infantil 2B – 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 necessá-
rio 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


 

 

 
 
Programação para a semana de 08/07 a 14/07 

 

QUARTA-FEIRA – 08/07 

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

LINGUAGEM: Imagens, sons e palavras. 

Conhecendo as vogais minúsculas e maiúsculas: Clique aqui  

Vamos aprender a vogal i Clique aqui 

Atividade: Vamos fazer o contorno da letra com giz de cera.  

                   Ligue os desenhos iguais e pinte com capricho. 

                    (Vamos fazer as atividades juntos no bate-papo?)  

Não perca o nosso bate-papo! 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/5yhfIB_cDMs com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos brincar com as vogais A – E – I – O – U? Temos um jogo das vogais (para descobrir as iniciais) e 
um jogo da memória das vogais. Ligue o SOM! Depois, vamos estudar matemática, contando os dedinhos e relacionando as quantida-

des com os numerais. Vamos lá!!! 
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 DAS VOGAIS  

 JOGO DA MEMÓRIA DAS VOGAIS 

 CONTE SEUS DEDINHOS 
 

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) 
Adorei o nosso bate papo da última semana!!! Vou te esperar no próximo!!! 

  

QUINTA-FEIRA – 09/07 

NATUREZA E CULTURA – Relações e transformações 

Sequência Didática: Jeito de viver no campo  

Assistir o vídeo:  Clique aqui  

Ficha 3: Clique aqui - explicação da atividade 

As fichas de Natureza e Cultura foram enviadas junto com o material.  

LINGUAGEM  

Conhecendo o alfabeto com letra BASTÃO: Clique aqui 

Atividade: Vamos treinar seu nome com letra bastão  

                   Cubra o pontilhado com atenção  

Lanchinho       

  

Escovação   

  
ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=X9UTGb9ABdc, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Em seguida, iremos ver um outro vídeo “O Teatro de Fantoches – TURMA DA MÔNICA”, que pode ser acessado pelo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=g9VkgfajaBU,  após assistir e ver um pouco mais sobre o teatro de fantoches, vamos fazer um lindo e 

criativo desenho e imaginar, se você fosse fazer um teatro de fantoches do que vocês gostariam de fazer? 

O desenho pode ser feito em uma folha sulfite e ser grampeado ou colado na ficha 7 na apostila de ARTE. Materiais Utilizados: Apostila 

de Arte (ficha 7), folha de sulfite (ou a folha que tiver em casa), cola e/ou grampeador, canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor. TO-

DO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/efvOXH4VgU8
https://youtu.be/01Br2qj3alQ
https://youtu.be/lgmGDfmi6o0
https://youtu.be/5yhfIB_cDMs
https://www.jogosdaescola.com.br/jogo-das-vogais/
https://www.jogosdaescola.com.br/memoria-das-vogais/
https://www.cokitos.pt/conte-seus-dedos-e-memorize/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://www.youtube.com/watch?v=fXE2eZw-e_k
https://youtu.be/1uOzETcDmhE
https://youtu.be/DBAuR19EiuI
https://www.youtube.com/watch?v=X9UTGb9ABdc
https://www.youtube.com/watch?v=g9VkgfajaBU


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 10/07 

PROJETO: Poemas e rimas                                                                               

As Borboletas- Vinícius de Moraes Clique aqui                                        

Atividade: Vamos passar cola colorida nas borboletas? 

COORDENAÇÃO MOTORA     

Música Pular corda:  Clique aqui                                           

Atividade: Pinte bem bonito e depois cole barbante na corda do desenho. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

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

Exploração do som: tambor pirulito e pim. 

Música: Barulhinho do Tum Tum – material necessário: 1 balde e 2 colheres. 

Apostila de Música – Ficha 4 - Sons graves e agudos.  

Atividade: desenhe ou cole um som grave e um som agudo. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 13/07 

MATEMÁTICA: Sequência Didática: Os Numerais   

Clique aqui – Atividade Sensorial - Grafomotricidade  

 Os exercícios voltados para o treino da grafomotricidade na escrita não devem exigir que os 

alunos escrevam de maneira pontual. O grande objetivo dessa fase é estimular a coordenação 

motora. 

Clique aqui – Para conhecer e aprender fazer o número 4 

Atividade: Fazer as duas folhinhas: Siga o traço do número 4 e cubra os pontilhados (Vamos fazer as atividades juntos no bate-papo?)  

Não perca o nosso bate-papo! 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=z61BsIn05CA com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Organização do espaço gráfico; coordenação motora fina, agilidade, atenção, percepção e foco no olhar 

Material: Folha de sulfite e tampinhas plásticas. 

Atividade: Realizar na folha de sulfite alguns “caminhos” que serão percorridos pela tampinha de garrafa, conduzida pela mãozinha da 

criança. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QiBn-rfI-wg
https://youtu.be/fRIMgmEiKHc
https://youtu.be/MryNNTT-KnE
https://youtu.be/nXONXXMdi7I
https://youtu.be/iiCuGfL3hdM
https://www.youtube.com/watch?v=z61BsIn05CA


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 14/07 

NATUREZA E CULTURA – Relações e transformações 

Sequência Didática: Jeito de viver no campo  

 A horta do tio Ari: Clique aqui  

Ficha 4: Clique aqui - explicação da atividade  

LINGUAGEM: Vamos lembrar as letrinhas do nosso nome?  

Clique aqui – professora Nathália.  

Jogo das letras: Tirar e colocar as letras na sequencia certa do seu nome. 

Atividade: Vamos treinar? Cubra as letras o seu nome  

Lanchinho      

 

Escovação  

 
 INGLÊS: Acesse o link:  https://www.youtube.com/watch?v=VHITLSV7dpI para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação: 

Take care of our body  

- Introdução 

- Música: Ten little indians 

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

- História: Look at me 

- Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=O3Pffufl6dE 

 

https://youtu.be/imbamz5DGBU
https://youtu.be/NLDL5eUU1OA
https://youtu.be/qsMl2-Rn0cI
https://www.youtube.com/watch?v=VHITLSV7dpI
https://www.youtube.com/watch?v=O3Pffufl6dE

