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Bragança Paulista, 03 de Junho 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 
necessário 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. 

 

Atenção! Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo ou Plantão de dúvida devido ao feriado de 
Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

                                                                                                                                  Saudades... Com carinho 

Professores do Infantil 2 
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Programação para a semana de 03/06 a 09/06.  

QUARTA-FEIRA – 03/06 

Acessar o link: Clique Aqui com as orientações da professora Nathália. 

Mensagem aos alunos: Clique Aqui 

Projeto Pedagógico – “Poemas e rimas”  

Assistir ao vídeo: – https://www.youtube.com/watch?v=jb5z-_TyJfw&feature=youtu.be – A Casa – Vinícius de Moraes. 

Fazer a atividade: Complete o que está faltando na casa (folhinha de atividade enviada junto com o material)  

Lanchinho  

  

Escovação  

  

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/VmYicUQTp18  com as orientações da professora Gabriela Leme.                                                                                                                                                                                     

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

Jogo – Alfabeto em flash: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/alfabeto-em-flash 

Brincando com os números: http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/brincando-com-os-numeros/ 

Jogo da memória das formas geométricas: https://www.cokitos.pt/memoria-formas/play/ 

E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Teremos mais um desafio! Será demais!!! 

  

QUINTA-FEIRA – 04/06 

LINGUAGEM: Imagens, sons e palavras.  

Sequência Didática: O carro de corrida e o calhambeque.  

Aula 6: Cique aqui (Orientações da professora Fernanda) Fichas: 23 e 24. 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=s-a5wwfOi3o com as orientações da professora Camila.   

Criando com objetos. 

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

Em seguida, iremos criar uma arte, com objetos que temos em casa, como colher, potinhos, massinha, frutas, legumes, etc. Vamos 

construir uma imagem, podendo ser uma figura humana, um animal, o que desejar.  

Observe o desenho que se formou com muita atenção, reparando os formatos e as cores; pegue uma folha sulfite (ou o que tiver em 

casa) e desenhe do jeitinho que você estiver observando a sua criação, o mais parecido possível com o que foi construído. 

Terminando o desenho, cole na mesma folha a foto da construção.  

Materiais Utilizados: Papel sulfite (ou o que tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor, objetos que tiver em casa 

(como: potinhos, colheres, massinha, frutas, legumes, etc.) e a foto da construção.  

OBSERVAÇÃO: todo material utilizado no vídeo pode ser substituído por outros que tiver em casa. 

   

  

  

 

 

 

   

https://youtu.be/0W7UwfqMDLw
https://youtu.be/zGRTHXZCoB0
https://youtu.be/4szJqFbLEnE
https://www.youtube.com/watch?v=jb5z-_TyJfw&feature=youtu.be
https://youtu.be/VmYicUQTp18
https://youtu.be/YbftNdyFdYQ
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/alfabeto-em-flash
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/brincando-com-os-numeros/
https://www.cokitos.pt/memoria-formas/play/
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CCCIII2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=kyv1NTq7S7M
https://www.youtube.com/watch?v=s-a5wwfOi3o
https://www.youtube.com/watch?v=kyv1NTq7S7M


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 05/06 

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta.  

Sequência Didática: Lá em casa... 

Aula 1: Clique aqui (Orientações da professora Andrea) Fichas: 18 e 19. 

Lanchinho  

  

Escovação  

  

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

Apreciação do som do Tambor Oceano – música: Quem te ensinou a nadar; 

Amizade: A baleia e a sereia; 

Ritmo: O colherão e a colherinha (material necessário 2 colheres uma grande e uma pequena e um balde ou pote)  

História: A galinha xadrez. 

 

SEGUNDA-FEIRA - 08/06 

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta.  

Sequência Didática: Lá em casa... 

Aula 2: Clique aqui (Orientações da professora Andrea) Fichas: 20 e 21. 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=jB9aWHfGxz8 com as orientações da professora Vivian.   

Objetivo: Melhorar o movimento de pinçar com os dedos e sua agilidade. 

Material: feijão de duas cores diferentes (pode ser outra coisa); peças de lego ou algo com cores ou tamanhos diferentes e pegador de 

salada; 1 folha de sulfite em 4 pedaços e 1 pregador. 

Atividade:  

1- separar feijão. 

2- separar peças de lego por cor ou tamanho com o pegador de macarrão. 

3- recortar uma folha de sulfite em 4 partes, (fazer isso em duas folhas pois precisa de mais 1 jogador), colocar os recortes em uma ca-

deira à certa distância, propor à criança, quem consegue, pegar com o prendedor e levar a folha até a outra cadeira. Sugestão em duplas 

estimulando a competitividade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/LCI220420AD
https://youtu.be/TGvSeaEVlIM
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/LCII220420AD
https://www.youtube.com/watch?v=jB9aWHfGxz8
https://www.youtube.com/watch?v=0EHYfzYkPms


 

 

 

 

 

  

TERÇA-FEIRA - 09/06 

LINGUAGEM: Perfuração da letra inicial do nome no isopor. 

Clique Aqui (Orientação da professora Nathália) 

Atividades de perfuração ajudam a criança a desenvolver a coordenação motora. Os alunos perfuram o isopor, fazendo movimentos 

com os dedos que lembram uma pinça, favorecendo o treino motor. Essa atividade contribuiu para reforçar a musculatura das mãos 

e treinar a habilidade de pegar o lápis. Além disso, os alunos trabalham a atenção e a paciência para furar cada ponto do contorno 

da letra. 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

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

Programação: 

My face 

- Introdução 

- Open shut them - song 

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

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8 

  

  

  

 

https://youtu.be/pnYMiyQzPH4
https://www.youtube.com/watch?v=SbZTOIWzzgo
https://www.youtube.com/watch?v=whpsHOsI1Nc
https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8

