
 

 

Inf.: 0359/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 22 de julho de 2020. 
 
 

 #fiqueemcasa 
 

Infantil 2 A e B -  Educação Infantil  

 

   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. 

   Daremos continuidade à Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao vivo, no horário das 
13:00h às 16:30h. A Atividade Digital Dirigida será 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... Professores do Infantil 2  
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Programação para a semana de 22/07 a 28/07 

 
ATENÇÃO: 27/07 – 2ª feira, das 13:30h às 17:00h - Recolhimento de atividades realizadas no 2º 
bimestre e entrega de materiais do 2º semestre (apostilas e atividades extras).  

 

QUARTA-FEIRA – 22/07 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/AZxl8ZfjvVE com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos reforçar nossos estudos sobre as vogais e os numerais! Preparado(a)? 

 SOM DAS VOGAIS 

 VOGAIS E FIGURAS 

 IDENTIFIQUE AS VOGAIS 

 APRENDENDO A CONTAR 

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) 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO, PROFESSORAS PATRÍCIA E NATHÁLIA:  https://youtu.be/OM2GCkiFtq8 

Linguagem: Sons e palavras 

Vamos aprender a vogal U: https://youtu.be/cnCv6DcZDK0  

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

                     Ligue cada vogal maiúscula a sua minúscula.  

                     Ligue as vogais que representam o mesmo som. 
 
 

QUINTA-FEIRA – 23/07 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://youtu.be/VHY_Re9A-PI com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Atenção; agilidade; percepção visual (olhos/mão); coordenação motora fina. 

Material: Fita adesiva ou durex; bolinhas de papel e prendedor de roupa. 

Atividades: “pega pipoca” https://www.youtube.com/watch?v=9IEUDQPXjEc 

Linguagem: Sons e palavras 

Atividade: Vamos treinar as letras cursiva e o nome. 

Matemática 

Sequência didática: Os Ursos  

Ficha 34: Explicação da atividade:  
  

SEXTA-FEIRA – 24/07 

 Natureza e Cultura - Relações e transformações. 

Sequência Didática: Jeito de viver no campo. 

Ficha 11: Explicação da atividade: https://youtu.be/lmrYjdLS_6M  

Linguagem: Sons e palavras 

Atividade: Cubra as vogais seguindo a direção das setas 

ARTE: Acessar o link:  https://youtu.be/Ct2bT7cNhhE, com as orientações da professora Camila 

Katayama. 

Programação: Após assistir o vídeo com as orientações da professora Camila e observar as obras de J. Araujo e Cristiano Sidote, onde 

retratam as cidades; iremos responder as perguntas que a professora faz no vídeo e olhar atentamente a cada detalhe. Na ficha 10 da 

apostila de arte, iremos fazer um lindo e criativo desenho de uma paisagem que represente o jeito de viver na cidade onde você mora 

ou conhece. 

Materiais Utilizados: Apostila de Arte (ficha 10), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO.  
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SEGUNDA-FEIRA – 27/07 

MATEMÁTICA: 

Sequência didática: Rimar e contar é só começar 

Ficha 1: Explicação da atividade: https://youtu.be/1l5DiciWu4s  

Vamos treinar as números usando massinha? 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/a02ugICiX8U  com as orientações da professora Cris. 

Ficha 6 – Jeito de viver no campo 

Compositor: Luiz Gonzaga, o rei do Baião 

Música: Asa Branca 

Instrumentos usados no Baião 

Atividade da Ficha 6: Desenhe os instrumentos usados para tocar o baião 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 28/07 

LINGUAGEM: 

Sequência didática: Ciranda desafinada  

Ficha 1: Explicação da atividade: https://youtu.be/clbCouoRBXs 

COORDENAÇÃO MOTORA:  

Atividade: Com a tesoura vamos cortar os papéis coloridos e enfeitar a folha. 

                   (os papéis foram enviados junto com a atividade) 

 

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

Programação: 

Colors  

- Introdução  

- Música:  

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

- Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 
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