
 

 

Inf.: 077/20              
  

Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do Infantil 2 A da Educação Infantil 

Planejamento Semanal de 06/05 a 12/05 

 
#fiqueemcasa 

 

Senhores Pais,  

Chegou a hora de retomar as atividades, mas não como o esperado e sim com aulas virtuais, 

momento no qual vamos descobrir novas formas de aprendizagem e um novo método de estudo, 

dessa vez com a ajuda dos familiares. 

Os pais precisam estar sensíveis as manifestações individuais da criança de forma a atender 

prontamente suas necessidades, com paciência para facilitar e aproximar o aluno a essa nova reali-

dade que estamos vivendo, possibilitando ainda mais a criação de vínculos, confiança e afeto, vi-

sando o bem-estar da criança. 

Seguem, algumas orientações de como proceder na realização das atividades. 

Nós professoras do infantil 2 separamos todo o material necessário para os responsáveis reti-

rarem no colégio conforme a orientação da coordenação, para serem realizadas as atividades duran-

tes esse período que ficarão em casa. Junto com o material está sendo enviado um avental e um 

relógio referente ao Projeto Pedagógico – Poemas e Rimas. Que serão utilizados em algumas ativi-

dades. 

Toda semana enviaremos um semanário e o link de um video, que vocês poderão e deverão 

acessar, antes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações importantes para que as 

atividades sejam concluídas com sucesso. O link dessa primeira semana segue abaixo: 

https://youtu.be/Q7BNctzyWvI 
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Seguindo as aulas online, a orientação é de utilizar folhas de sulfite para a realização das ati-

vidades, mas em nosso caso iremos registrar os conteúdos nas próprias fichas da apostila que serão 

entregues. 

Para acessar você deve entrar: www.objetivo.br, em seguida entrar com a matrícula e senha 

com o número 80520_ _ _ _ _ _ (que se completam com o RM do aluno), lá vocês devem clicar na 

janela EAD Objetivo, em seguida abrirá uma página com as seguintes opções: Aulas digitais, suges-

tões de atividades, sugestões de leitura e atividades de movimento. Vocês podem e devem explorar 

todo o conteúdo. 

Para realizar as atividades, deverão clicar em: aulas digitais e em seguida procurar o título re-

ferente ao Infantil 2 e acessar o vídeo de acordo com as orientações de cada semana ou seguir pelo 

link indicado abaixo de cada atividade. 

Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria (9 

3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

Atividades para serem realizadas do dia: 06/05/2020 a 12/05/2020 

 

Linguagem – Imagens, sons e palavras.  

Sequencia Didática: A Bruxinha 

 Aula 3 – Relembrar a história que lemos na escola 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/ISPB107042020AD 

 Aula 6 – Ficha 13 Linguagem – segue juntamente com a ficha os quadrinhos para a criação 

da história da maneira que acharem mais legal, colando as tirinhas na ficha e não necessari-

amente usando a folha de sulfite.  

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/ISPB407042020AD 

 Aula 7 – Ficha Lição de casa 1 - Linguagem  

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/ISPB507042020AD 

 

Matemática – Investigação e descoberta  

Sequência Didática: Beto e Tita. 

 Aula 1– Jogo passeio de carro – segue o jogo juntamente com o material. 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/BT107042020ADla  

 Aulas 2, 3, 4 e 5 foram realizadas na sala de aula no mês de março.  

 Aula 6 – Ficha 10 e Lição de Casa 1 Matemática. 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/BT607042020AD 
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Inglês: Vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=Nx3SZxNxgDk   

Family at home 

- Introdução aos pais e alunos. 

- Explicação do conte údo e atividade (folhinha enviada pelo app). 

- I like / I don’t like (Do you like? Super Simple Song - vídeo de apoio). 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

        

Música https://youtu.be/XDsqe165CEo 

Saudação e Acolhida 

Aula de música 

Legal 

 

Movimento 

Meu pintinho amarelinho 

 

Música Ilustrada 

A Dona Aranha 

 

História Cantada 

Eram dez lagartas  

 

Informática https://youtu.be/dNF0XR8cYQo 

Jogo para colorir on-line: 

Escolher um dos três sites abaixo para colorir on-line (homenagem ao Dia das Mães): 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10236 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10675 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8538 

*** 

“Teste” SOMENTE para as mamães  

(Que tipo de mãe você é?): 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9505 

 

Arte: https://www.youtube.com/watch?v=N4EK-8YKTro 

Missão Possível, binóculo com rolo de papel alumínio. 

Construir um binóculo com rolo de papel alumínio, para observarmos o céu, as paisagens e tudo que 

quisermos e também procurar 3 formas, que são: o triângulo, o círculo e o quadrado, feitos de papel. 
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Recursos Utilizados: 

Rolo de papel alumínio.  

Folhas de sulfite. 

Giz de cera. 

Tesoura sem ponta. 

Durex. 

Canetinhas. 

Barbante. 

 

Educação Física:  https://www.youtube.com/watch?v=R8h-HGw3LBU 

Objetivos: Desenvolver a noção do objeto, espaço e tempo. Estimular a agilidade, atenção, concen-

tração, raciocínio lógico e estratégia. 

 

Cadê meu brinquedo? Combinar com a criança que seu brinquedo será escondido e que, após 

contar até três, ela deverá procurar por ele (dentro de um espaço não muito grande). Essa atividade 

poderá ser repetida várias vezes, modificando o objeto e aumentando, por exemplo, de um para 

dois. 

 

Caça ao tesouro: Para a brincadeira de hoje, você não vai precisar de nenhum material especial, 

apenas o que já existe no ambiente. Primeiro faça uma lista mental dos objetos do quarto e depois 

peça à criança para procurar itens que tenham as seguintes características: grande, pequeno, duro, 

mole, colorido e o que mais puder solicitar, de acordo com os objetos listados. 

 

 

 

Estamos com saudades, até a próxima semana! Grande abraço e um beijinho para as crianças. 

Professoras do Infantil 2 A 
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