
 

 

Inf.: 0386/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 29 de julho de 2020. 
 

  
 

 #fiqueemcasa 
 

Infantil 3B – 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  

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
www.objetivobp.com.br


 

 

 
Planejamento Semanal de 29/07 a 04/08 
 
  
 

QUARTA-FEIRA – 29/07 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=-jq7xD-56Fo&feature=youtu.be com as orientações 

da professora Marianna.  

Assista ao vídeo: História musical - Números e quantidades. Os animais estão com fome. Clique aqui 

Pegue a folhinha que enviamos para casa- Ligue o numeral à quantidade (10/11/12). 

Vamos relembrar a letra G maiúscula (cursiva) - Pegue a folhinha que enviamos para casa. 

 INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=CIDBK51dzuU com as orientações da pro-

fessora Patrícia Pereira.  

Programação:  

Family and Rhymes 

- Introdução  

- Música: Open Shut them 

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

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=aP3UHE0duCU  
 

QUINTA-FEIRA – 30/07 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=DXtTG19a4lA&feature=youtu.be com as orientações da professora 

Marianna.  Assista ao vídeo: A ilha dos sentimentos. Clique aqui  Vamos fazer a dobradura do barco? Mãos à obra. 

Vamos relembrar a letra H maiúscula (cursiva) - Pegue a folhinha que enviamos para casa.  

No seu caderninho, faça a sequência do número 10 até o 17.   

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

professora Vivian 

Objetivos: Desenvolvimento da cognição, coordenação motora, agilidade, a atenção, experimentação táctil sensorial. 

Material: 1 bexiga; balde ou cesto; brinquedos diversos 

Atividades: caça ao tesouro.  
  

SEXTA-FEIRA – 31/07 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=8Ie5j84SfPg&feature=youtu.be com as orientações da 

professora Marianna.   

Curiosidades: A formiga tem nariz? Assista ao vídeo: A formiga (marota) e o beija-flor ligeirinho. Clique aqui 

Agora desenhe a formiga e o beija-flor no seu caderninho e faça a primeira letra do nome deles ao lado do 

desenho. 

Numeral 17 – Vamos pintar os conjuntos que têm 17 elementos.  Pegue a folhinha que enviamos para 

casa. 

Vamos relembrar a letra g minúscula (cursiva) - Pegue a folhinha que enviamos para casa.  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=lvYxRx2NZr4, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos criar lindos e criativos fantoches com estrutura de papel, usando também retalhos de papéis. Após 

criar, vamos registrar em forma de desenho em uma folha de sulfite (ou qual tiver em casa) o nosso fantoche. Muita criatividade e capri-

cho.  

Anexar o desenho na ficha 11 da apostila de arte. 

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

retalhos de papel, durex e/ou cola e/ou grampeador. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 
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SEGUNDA-FEIRA – 03/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=1LFx-Avn7Vw&feature=youtu.be com as orientações da professora Marianna. 

Assista ao vídeo: Árvore genealógica  Clique aqui. Agora desenhe a sua família no seu caderninho. 

Vamos relembrar a letra h minúscula (cursiva) – Pegue a folhinha que enviamos para casa.  

Vamos relembrar os numerais?  Clique aqui . Agora faça a sequência do número 1 até o 10 no seu caderninho.                     

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  

 

TERÇA-FEIRA – 04/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=AbFn0nGIs7U&feature=youtu.be com as orientações da pro-

fessora Marianna.  Assista ao vídeo: Palavra cantada – Tartaruga e o lobo clique aqui. Agora pegue o seu caderni-

nho, desenhe os personagens e faça a primeira letra do nome deles ao lado do desenho. 

Vamos treinar o seu nome em letra palito e cursiva no seu caderninho. Quantas letras ele tem? Faça o numeral ao lado 

do seu nome. 

Vamos relembrar as letras A/U/D/B – Pegue a folhinha que enviamos para casa: Faça a primeira letra de cada 

figura. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/bk6EMlRpao4 com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, que tal vencermos um desafio de Matemática e outro de Língua 

Portuguesa? E de quebra, vamos nos divertir com o nosso joguinho preferido da Corujinha Boo? 

Vamos lá!!! 

 JOGO DA MEMÓRIA DOS NÚMEROS 

 FIGURAS E PALAVRAS 

 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) 
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