
 

 

Inf.: 0547/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 16 de Setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2A – Educação Infantil 
  Planejamento Semanal de 16/09 a 22/09 

 

#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). 

 Entrega do material do 3º bimestre dia 21/09, 2ª feira, 13:30h às 17:00h. 

 Para as professoras Patrícia e Nathália, entregar as Fichas das apostilas: Linguagem, Mate-
mática, Natureza e Cultura. Folhinhas Atividades Complementares: Linguagem, Matemática, 
Coordenação Motora e apenas folhinhas de atividades aula extra. 

 A Ficha 16 de Natureza e Cultura, atividade a Primavera chegou e os jogos NÂO enviar junto 
com o material. 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
../../../../../Mecanografia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Agosto/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Planejamento Semanal de 16/09 a 22/09 
 
 

QUARTA-FEIRA – 16/09 

VÍDEO DE ORIENTAÇÃO, PROFESSORA PATRÍCIA: https://youtu.be/tNgzu1-gGzw  

Linguagem: Sequência didática: A estrela 

que queria ser quente.  

Ficha 16: https://youtu.be/FUqufJULMnM 

 

 

 

 

 

 

 

      

Matemática: Sequencia didática: A cole-

ção. Ficha 12: 

https://youtu.be/ODv7MYJAUY8 

 

Matemática: Números pares e ímpa-

res: https://youtu.be/JoQL3jsJXPM 

 

Vamos virar a ficha 12 e fazer os núme-

ros pares e ímpares  

 

Os números pares são:   

    0    2    4    6    8  

Os números ímpares são:   

    1   3    5    7    9 

 

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). 

Vamos colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi enviado 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/vybDwVNSXlQ 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 ampliar o nosso conhecimento sobre as formas geométricas! Depois, segue novamente a biblio-

teca virtual para vocês escutarem as histórias junto com a sua família e se divertirem!!! 

 FORMAS GEOMÉTRICAS NO DIA A DIA 

 FORMAS E DESENHOS 

 QUEBRA-CABEÇAS COM ANIMAIS E FORMAS GEOMÉTRICAS 

 BIBLIOTECA – LIVRINHOS NO ESCOLA GAMES 

 

OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana de 26/8 a 01/9. Você 

precisará imprimir e realizar esta atividade para entregá-la no colégio no final do bimestre, conforme orientações já envia-

das pelo app e por e-mail aos responsáveis no Informativo 0460/20.  

→  ASSISTA AO VÍDEO COM ORIENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES AVALIATIVAS – 3º BIMESTRE.  ← 

__________________________________________________ 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/tNgzu1-gGzw
https://youtu.be/FUqufJULMnM
https://youtu.be/ODv7MYJAUY8
https://youtu.be/JoQL3jsJXPM
https://youtu.be/vybDwVNSXlQ
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/formas-geometricas-jogo
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/?deviceType=computer
https://www.cokitos.pt/encher-os-espacos-com-formas-geometricas/play/
http://www.escolagames.com.br/livros/
https://youtu.be/Ua__KndgyTo
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 17/09 

Linguagem: Sequência didática: A estrela 

que queria ser quente.  

Ficha 17: https://youtu.be/4NLn1UF59N0 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pegue meia folha de sulfite – foi enviado 

com o material.             

Matemática: Sequencia didática: A cole-

ção. Ficha 13:  

https://youtu.be/zArwa6OPbhM 

 

 

Formas Geométricas: Vamos alinhavar 

as formas geométricas.  

(Foi enviado junto com o material).          

 

 
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). 

Vamos colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi enviado com as atividades). 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse 

o link: https://www.youtube.com/watch?v=iiOChKj3Xys 

Objetivos: Direção visual motora; coordenação motora fina; noção de espacial. 

Material: Prendedor; colher, copo descartável e tampinha de garrafa. 

  

SEXTA-FEIRA – 18/09 

Linguagem: Sequência didática: A es-

trela que queria ser quente.  

Ficha Lição de Casa 2: 

https://youtu.be/HH8kgBJxGk8 

 

 

 

 

     

 

       

Matemática: Sequencia didática: A 

coleção. Ficha Lição de Casa 2:  

https://youtu.be/0Nrto38DYuA 

 

 

        

          

Matemática: Jogo: A Coleção 

Vamos jogar! 

 

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). 

Vamos 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=UXx_u7yHgoM , com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos criar uma arte rasgando papéis (podendo utilizar revista, jornais, impressos ou papéis colori-

dos), formando uma paisagem urbana. Iremos construir uma cidade com papéis rasgados, e em seguida, não esqueça dos comple-

mentos na paisagem. 

Preparado (a)? Muita criatividade e capricho! 

ESSA ATIVIDADE DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA PARA AVALIAÇÃO NO DIA 21/09.  

Materiais para a aula: folhas de sulfite (ou qual tiver em casa), giz de cera e/ou lápis de cor e/ou canetinha, revistas, jornais e/ou im-

pressos, cola. TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/4NLn1UF59N0
https://youtu.be/zArwa6OPbhM
https://www.youtube.com/watch?v=iiOChKj3Xys
https://youtu.be/HH8kgBJxGk8
https://youtu.be/0Nrto38DYuA
https://www.youtube.com/watch?v=UXx_u7yHgoM


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 21/09 

 Linguagem: Jogo das letras: Tirar e 

colocar as letras na sequência certa do seu 

nome. 

Pegue uma folha de sulfite e vamos treinar 

o nome com letra cursiva.  

 

  

 

Matemática: Vamos tirar os números do 

relógio e colocar na sequência certa. 

 Na folha de sulfite, faça os números do 

1 ao 12.  

 

 

 

 

 

                     

Dia da árvore: 

 https://youtu.be/0GJApUf4BFA 

 Com massinha Vamos fazer uma 

árvore.  

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). 

Vamos colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi enviado com as atividades). 

MÚSICA:  Acessar o link https://youtu.be/9uiCqmwR_U4 com as orientações da professora Cris. 

Ficha 12 – Jeito de viver na cidade 

Gênero musical – Samba 

Músicas: Samba da minha terra (Dorival Caymmi) e Carinhoso (Pixinguinha) 

Atividade da Ficha 12: Qual samba você gostou mais? Se gostou de “Samba da minha terra” desenhe uma criança sambando, se 
gostou mais de “Carinhoso” desenhe um coração. 
 

TERÇA-FEIRA – 22/09 
 

Linguagem: Qual é a letra do seu no-

me? https://youtu.be/CtOxUoEO4ks 

 Atividade: Ligue a letra inicial de cada 

criança ao seu nome. 

            

 

             

        

          

           

              

 

Natureza e Cultura: Sequência didática: 

Jeito de Viver na Cidade. 

Ficha 16 https://youtu.be/qtKc46qEPms 

A cachorrinha- Vinícius de Moraes 

https://youtu.be/xbc3gZj5MMc            

Estações do ano:  

https://youtu.be/eZ7UoC4TI34 

Atividade: Primavera chegou!                

 

 

 

 

 

 

A Ficha 16 de Natureza e Cultura e atividade a Primavera chegou, não enviar junto com o material. 

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). 
Vamos colocar o nome nas atividades com letra cursiva (Copie o nome da ficha - jogo do nome - que foi enviado com as atividades). 
 
INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=rJZtMKlhBtU para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  
Programação:  
Pets at home!  
- Introdução  
- Música: Open shut them (super simple song) 
- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno - activity sheet 8) – realização da atividade 
na ADD). 
- Sugestão de site: https://www.abcya.com/games/counting_fish  
Obs: Todas as atividades deverão ser guardadas em um envelope grande ou saquinho plástico com nome 
completo, série e matéria (Inglês) para ser entregue no dia 21/09. 

 

https://youtu.be/0GJApUf4BFA
https://youtu.be/9uiCqmwR_U4
https://youtu.be/CtOxUoEO4ks
https://youtu.be/qtKc46qEPms
https://youtu.be/xbc3gZj5MMc
https://youtu.be/eZ7UoC4TI34
https://www.youtube.com/watch?v=rJZtMKlhBtU
https://www.abcya.com/games/counting_fish

