
 

 

Inf.: 0615/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 07 de outubro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2B – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 

 

#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  
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Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 07/10 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO, PROFESSORA NATHÁLIA: https://youtu.be/Qo01h7Z7R4g  
 

Linguagem: Sequência didática: Os três 

aventureiros                         

Ficha 24: https://youtu.be/Q1Slh0v3m_0  

                  

Atividade: Vamos recortar as imagens 

e colar para formar um desenho.            

    

 

 

                 

DIA DO CABELO MALUCO 

 

Faça um penteado 

diferente para 

nossa tarde na 

ADD... 

          

 

BRINCADEIRA – Surpresa... 

    

Materiais necessários: Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor e giz de cera. Folha de sulfite (se necessário 

para Atividade Digital Dirigida). Colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi envi-

ado com as atividades). 

INFORMÁTICA: Caso você tenha faltado na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/6t5AAxnKuQg com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 
necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 
Programação: Nessa semana, vamos comemorar a SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS com várias atividades super legais!!!! E não 

percam a nossa ADD de hoje, será muito especial!!! 

 SITE NICK JR 

 VILA SÉSAMO 

 ABELHINHA E AS FLORES 
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  

 

QUINTA-FEIRA – 08/10 

Atividade: Vamos pintar com 

cotonete.  

     

Matemática: Sequencia didática: O tamanho 

do pé do rei.  

Ficha: 18  https://youtu.be/41dhfq-UXhs 

 

 

 

  

DIA DO PIJAMA 

 

Coloque um pijama para 

participar da ADD... 

Será muito divertido 

 

 

BRINCADEIRA – Surpresa...  

 

 

Materiais necessários: Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor, giz de cera e massinha. Folha de sulfite (se 

necessário para Atividade Digital Dirigida). Colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - 

que foi enviado com as atividades). 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acesse o link, com orientação: https://www.youtube.com/watch?v=BFuQgfFCnHg. 

Objetivos: Coordenação Motora, Ritmo, Lateralidade, Agilidade e Flexibilidade. 

Material: (opcional) Fita adesiva 

Atividade: Exercícios Físicos e Coordenativos com realidade virtual.  Dando continuidade ao conteúdo da aula anterior segue o vídeo 

Link do vídeo com os exercícios: https://www.youtube.com/watch?v=LXOfjLp9rNQ 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Qo01h7Z7R4g
https://youtu.be/Q1Slh0v3m_0
https://youtu.be/6t5AAxnKuQg
http://www.nickjr.com.br/
https://sesamo.com/pt-br/index.html?code=BR
https://www.cokitos.pt/polinizar-as-flores/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/41dhfq-UXhs
https://www.youtube.com/watch?v=BFuQgfFCnHg
https://www.youtube.com/watch?v=LXOfjLp9rNQ


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 09/10 

 
Linguagem: Sequência didática: Os 

três aventureiros. 

 Ficha 25: https://youtu.be/j63_BEjrMkI  

 

 

 

Atividade: Vamos colorir e enfeitar a 

folha com papel colorido 

 

DIA DA FANTASIA 

Coloque uma fantasia ou algum aces-

sório para nossa tarde na ADD... 

 

 

 

 

 

 

  

BRINCADEIRA – Surpresa... 

 

 

 

 

 

 

Materiais necessários: Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor e giz de cera. Folha de sulfite (se necessá-

rio para Atividade Digital Dirigida). Colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi 

enviado com as atividades). 

Arte: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=B5MkXtktqEM, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos observar a obra do artista plástico Afonso Almeida e na ficha 18 iremos continuar a fotografia, 

mas com colagens de casas, igrejas, prédios e pessoas (bem coloridas e de diferentes tamanhos). 

Preparado (a)? Muita criatividade e capricho! 

Materiais para a aula: apostila de arte (ficha 18); revistas e/ou jornais e/ou impressos; cola, tesoura.  

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 12/10 

FERIADO 

 
 

TERÇA-FEIRA – 13/10 
 
 
 
 

PONTO FACULTATIVO: ANTECIPAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR  

 

https://youtu.be/j63_BEjrMkI
https://www.youtube.com/watch?v=B5MkXtktqEM

