
 

 

Inf.: 0384/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 29 de julho de 2020. 
 

  
 

 #fiqueemcasa 
 

Infantil 2B – Educação Infantil 

 

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. 

           Daremos continuidade a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), 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 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... Seus professores  
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Planejamento Semanal de 29/07 a 04/08 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 29/07 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/_Uk7WwKBZk4 com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos reforçar nossos estudos sobre o ALFABETO e depois vamos nos divertir com um dos nossos 

sites preferidos da Corujinha Boo! Vamos lá!!! 

 PARQUINHO DAS VOGAIS 

 JOGO DA MEMÓRIA DO ALFABETO 

 A CORUJA BOO 

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, PROFESSORA NATHÁLIA: https://youtu.be/L5-8R0xPVos  

LINGUAGEM: Sequência didática: Ciranda desafinada  

Ficha 2: Explicação da atividade: https://youtu.be/e19XsOMBrDM 

MATEMÁTICA: Atividade: Vamos cobrir os números pontilhados e colar feijão nos potes de acordo 

com as quantidades. (Para realização desta atividade um adulto deve estar por perto).                   

  
 

QUINTA-FEIRA – 30/07 

MATEMÁTICA: 

Sequência Didática: Rimar e contar é só começar 

Ficha 2: Explicação da atividade: https://youtu.be/RW4WrkaCl_k 

Linguagem: Sons e palavras 

Atividade: Circule a letra inicial do seu nome 

Circule de vermelho as letras do seu nome  

Ligue cada vogal ao desenho iniciado por ela e copie-a no quadro ao lado 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=LflUEQggr28 com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Desenvolver habilidades motoras através da dança e do movimento, associando as sensações motoras aos outros sentidos. 

Atividades: Escolha uma música de preferência da criança e dançar à vontade. Segue algumas sugestões: 

Estátua: https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o 

Pop Pop: https://www.youtube.com/watch?v=DOeFG-06z6c 

Dança da imitação: https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ 

Mão direita, mão esquerda: https://www.youtube.com/watch?v=8i2sEBh01cc 
  

SEXTA-FEIRA – 31/07 

LINGUAGEM: 

Sequência didática: Ciranda desafinada  

Ficha 3: Explicação da atividade: https://youtu.be/UDBP6ZdTtts 

Atividade: Vamos pintar os animais de acordo com a quantidade. 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=fv4JbQzqaak, com as orien-

tações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos fazer um lindo e criativo desenho em uma folha de sulfite (ou qual tiver em 

casa) com uma paisagem urbana inspirado no artista Cristiano Sidoti. Em seguida, vamos pintá-lo. Iremos recortar de revistas, jornais 

ou impressos imagens de carros, motos, ônibus, o que quiser e encontrar. Assim, vamos fazer uma colagem na nossa obra. Muita criati-

vidade e capricho! 

A atividade deverá ser colada ou grampeada na ficha 11 da apostila de arte.  

Materiais Utilizados: Apostila de Arte (ficha 11), folha de sulfite (ou qual tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor, 

cola, tesoura, revista e/ou jornal e/ou impressos. TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO.  
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SEGUNDA-FEIRA – 03/08 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/4vjAc920LoY com as orientações da professora Cris. 

Música e História – Brinquedo Encantado – Sandra Lima 

A bruxa Rá 

Rosicleide e a Máquina da Beleza 

Sonorização da história 

Trabalhando sentimentos  

 NATUREZA E CULTURA: Sequência didática: Jeito de Viver no Campo 

Vídeo João e o pé de feijão: https://youtu.be/bLvAkTUZQkM 

Ficha 5: Explicação da atividade:  https://youtu.be/g8E04uDVUl8 

 

 

TERÇA-FEIRA – 04/08 

LINGUAGEM: Sequência didática: Ciranda desafinada  

Ficha 4: Explicação da atividade: https://youtu.be/LN2G8x_GtXA 

Atividade: Cole bolinhas de papel crepom na vogal A maiúscula cursiva. 

Pinte o abacaxi e cubra a vogal a minúscula cursiva. 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=MBNM013ose8 para acessar as orientações 

da professora Patrícia Pereira.  

 Programação: 

Pets at home!  

- Introdução  

- Música: Open Shut them 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (sheet 1)  – realização da atividade na ADD). 

- Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 
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