
 

 

Inf.: 0486/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 26 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2B – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 

 

#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
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Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 
 

QUARTA-FEIRA – 26/08 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO, PROFESSORA NATHÁLIA:  https://youtu.be/96fpjQbvpRI  
 

Matemática: Atividade: Siga o traço do 

número 9 e cubra os pontilhados.       

  

 

 

 

 Linguagem: Sequência didática: A 

estrela que queria ser quente.  

Ficha 10: https://youtu.be/cjP8i8tWDPA 

 

             

            

História: O Urso Marrom 

https://youtu.be/LKQnx4Od39Y 

Atividade: Observe os animais e pinte-os 

na cor em que aparecem na história... 

 

 

   

 

              

 

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

rio para Atividade Digital Dirigida) 
INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/tcfp3BihMUY com as orientações da profª. Gabi.  
Programação: Nessa semana, vamos treinar a coordenação motora desenhando, além de treinarmos o uso do teclado e realizarmos 

uma atividade importante para entregar para a professora no final do bimestre! Vamos lá!!! 

 DESENHO LIVRE - PEIXONAUTA 

 KEYBOARDING ZOO (INGLÊS – DIGITAÇÃO) 

 ATIVIDADE PARA IMPRIMIR (imprimir, realizar e guardar esta atividade, pois será solicitado o envio 
da mesma ao Colégio no final do bimestre, conforme orientações já enviadas. Por favor, não fazer 
nenhuma alteração no arquivo on-line, apenas imprimir mesmo). 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática 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 –27/08 
 

Linguagem: Vamos lembrar as letrinhas do 

nosso nome? https://youtu.be/qsMl2-Rn0cI 

Professora Nathália. 

Jogo das letras: Tirar e colocar as letras na 

sequencia certa do seu nome. 

 

 

 

 

 

 

Pegue uma folha de sulfite e vamos treinar o 

nome com letra cursiva. 

Matemática – Lição de Casa – 1 

https://youtu.be/I9fM2RFpGAE 

Sequência didática: Rimar e contar 

é só começar. 

 

 

Linguagem: Coordenação Motora 

Atividade: Recorte a linha pontilhada 

fazendo o movimento abre e fecha com a 

tesoura e pinte bem bonito 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos alinhavar as formas 

geométricas. (Foi enviado junto 

com o material).          

Materiais necessários: Estojo com lápis, tesoura, borracha, apontador, lápis de cor, giz de cera e cola. 

Folha de sulfite (se necessário para Atividade Digital Dirigida) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Organização do espaço gráfico (aprendizagem das letras do alfabeto). Desenvolvimento das Habilidades Moto-

ras. Atividade: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse o link: 

Alfabeto da Educação Física - https://www.youtube.com/watch?v=Q7eT5r-eIw8 
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SEXTA-FEIRA – 28/08 

Linguagem: Sequência didática: A estrela 

que queria ser quente.  

Ficha 11: https://youtu.be/ORie2B2c7nI 

 

 

 

  

 

 

           

 Matemática: Atividade: Vamos colar 

bolinhas do 1 ao 9. 

            

Linguagem: Nomes das frutas 

https://youtu.be/u3NwcdAMMBI 

Atividade: Vamos desenhar as frutas 

que você gosta em uma folha de sulfi-

te? Não esqueça de escrever seu no-

me e a data na folha. Massinha: Va-

mos fazer as frutas 

de massinha.  

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

necessário para Atividade Digital Dirigida) 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=GUL3P3DQOUs, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos prestar muita atenção na história que a professora irá nos contar e, em seguida, iremos responder 
e desenhar em uma folha de sulfite (ou qual tiver em casa) o que tinha de presente na caixa e o que aconteceu em seguida na história, 
você ficou feliz ou triste? Qual foi a sua reação? 

Preparado (a)? Muita criatividade e capricho! 

A atividade deverá ser guardada para ser entregue no final do bimestre. Colocar nome e série. 

Materiais para a aula: Folhas de sulfite (ou qual tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor. TODO MATERIAL PODE-
RÁ SER SUBSTITUIDO. 

 

SEGUNDA-FEIRA – 31/08 
  

Linguagem: Vamos treinar as letras do 

nome. https://youtu.be/qsMl2-Rn0cI Profes-

sora Nathália. 

Jogo das letras: Tirar e colocar as letras 

na sequencia certa do seu nome. 

 

 

 

Atividade: Faça as letras do seu nome e 

conte quantas letras tem.  

Matemática: Quintal da cultura – Cole-

ção: https://youtu.be/d53u_YcG7_U 

Sequência Didática: A Coleção. 

Ficha 8: https://youtu.be/76UyR1ChxCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                         

Linguagem: Atividade: Com que vogal 

começa? 

 

 

                                   

  

 

 

 

                

Pegue o joguinho das 

vogais e vamos 

brincar.(foi enviado junto 

com as folhinhas) 

Jogo da memória das 

vogais: 

https://youtu.be/UzoesUiF3jU        

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

Atividade Digital Dirigida) 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/RgZsG5Hx2UE com as orientações da professora Cris Lima. 

Ficha 10 – Jeito de viver no campo. 

Identificação de instrumentos. Propriedades do som: intensidade (forte/fraco). Andamento – lento e rápido 

Música: Alecrim dourado 

Atividade da Ficha 10: Quais outros instrumentos musicais poderiam substituir o piano para acompanhar o canto dessa música? 
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TERÇA-FEIRA –01/09 
 

Natureza e Cultura: Sequência didática: 

Jeito de Viver na Cidade. 

Ficha 14: https://youtu.be/wyxlXOVH0LA 

 

 

 

Matemática: Atividade: Vamos escrever 

os números de acordo com a quantidade 

de bolas. 

Massinha: Fazer bolinhas de massinha de 

acordo com a quantidade que está na 

folha. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Vamos pintar as bolinhas com guache?    

   

 

 

 

Matemática: Atividade: Ligue os 

pontos e descubra o desenho. 

 

Materiais necessários: Estojo com lápis, tesoura, borracha, apontador, lápis de cor, giz de cera, guache e massinha. 

Folha de sulfite (se necessário para Atividade Digital Dirigida) 

 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=s9wsZ9wy6PI para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

Programação: 

Pets at home!  

- Introdução  

- Música: Itsy Bitsy Spider 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 5)  – realização da 

atividade na ADD). 

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