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Bragança Paulista, 20 de maio de 2020. 
 

 

    
 

#fiqueemcasa 
 
 

Infantil 3B - Educação Infantil 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
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. 
Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  
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, disponibilizaremos 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 preci-

so 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 von-
tade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 
Estamos com saudades! Até a próxima!! Beijos, Professores do Infantil 3 

 
 
 
 
 
 

www.objetivobp.com.br


 

 

 
Programação para a semana de 20 a 26/05 
 

QUARTA-FEIRA - 20/05 

 Acessar o link: clique aqui  com as orientações da professora Marianna. 

Apostila de Matemática - Investigação e descoberta.  

Sequência didática: Formas e Formas clique aqui (Orientações professora: Kátia)  

 Programação: Aula 1 – ficha 18 e ficha 19.  

clique aqui Assistir o vídeo: GUGUDADA 

clique aqui Assistir o vídeo: A Galinha Magricela 

Vamos fazer a letrinha da galinha? Pegue uma folha de sulfite e faça a letra g da galinha.              

Sugestão de atividade de coordenação motora: brincadeira com carrinhos. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
AULA DE INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/c6HigHeQ1go com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nas atividades dessa semana, continuaremos a reforçar nossos estudos sobre o alfabeto: 
VÍDEO – ALFABETO CURSIVO          JOGO – ALFABETO DAS COISAS 
CALIGRAFIA: para treinar a caligrafia de uma forma diferente, divertida e virtual, poderá ser usado o smartphone ou tablet. Para 

isso, se possível, baixar o aplicativo “Letterschool”. Clique 
sobre o nome ou uma das imagens ao lado, referente 
ao sistema do seu aparelho para instalar: sistema AN-
DROID ou sistema IOS. 
Projeto Pedagógico – “Um passaporte para o mun-
do alfabético – Nome Próprio”: seguir as orientações 
da professora na vídeo aula e depois acessar o arqui-
vo AQUI. 

 

QUINTA-FEIRA - 21/05 

Acessar o link: clique aqui com as orientações da professora Marianna). 

Apostila de Linguagem – Imagens, sons e palavras.  

Sequência didática: A Mônica e o Sansão  clique aqui (Orientações professora: Cássia)  

Programação: Aula 3 – fichas 20 e 21. clique aqui, Vídeo: numeral 10. 

Sugestão de atividade: Agora vamos fazer o numeral 10 no caderninho que você tem em casa. 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
AULA DE ARTE: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=nCHU9Vdr_pY, com as orien-
tações da professora Camila Katayama. 
Programação: Construção de uma borboleta, inspirado nas obras de Romero Brito. 
Vamos observar o quadro de Romero Brito? 
Após observarmos, iremos imprimir e pintar as duas borboletas bem coloridas. Uma usaremos para 
a construção da nossa arte e a outra deixaremos para quando voltarmos para o Colégio . Após ver 
e fazer a borboleta seguindo as orientações, espero que se divirta muito ( Folhinha extra disponível no APP, no ambi-
ente Conteúdo de aula/dever). 
Materiais Utilizados: Folha Sulfite (qualquer cor); giz de cera e/ou lápis de cor e/ou canetinha; tesoura; as 2 folhas im-
pressas; tesoura; cola; durex. 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WhZA69S2hVI
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FFI2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=fjw1GeyT-_0
https://youtu.be/n7W51UrOZCg
https://youtu.be/c6HigHeQ1go
https://www.youtube.com/watch?v=XnKIveFqZmA
https://www.jogosdaescola.com.br/alfabeto-das-coisas/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letterschool.br&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letterschool.br&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/letterschool-escreva-letras/id836497915
https://drive.google.com/file/d/1K_DXeGKnChZUVOiAapSeA2pk_YPL-xfL/view?usp=sharing
https://youtu.be/zKHvrFODbJ8
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/MSIII230420AD
https://youtu.be/vOQvZKGo8m0
https://www.youtube.com/watch?v=nCHU9Vdr_pY


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 22/05 

Acessar o link: clique aqui com as orientações da professora Marianna. 

Apostila de Matemática - Investigação e descoberta  

Sequência didática: Formas e Formas  clique aqui (Orientações professora: Kátia)  

Programação: Aula 2 – ficha 20 e ficha 22 (A ficha 21 não será feita)  

clique aqui: Como desenhar um golfinho.  

O golfinho é um animal marinho que se inicia com a letra G.  

Depois que você fizer a atividade, compartilhe conosco! Ao publicar a foto marque #objetivobragança  

Agora vamos procurar em revistas, figuras que se iniciam com a letra g e cole em folha. 

Culinária: Gelatina na cor azul (sabor Blueberry).    

Lanchinho 

 

Escovação 

 

AULA DE MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/-4DFYo6d6fs com as orientações da Profª Cris. 

Parlenda à la Habanera: 1, 2, feijão com arroz (material: um balde e duas colheres) 

Versos e rimas: Quem mora na casa torta? 

Cantando sílabas e formando palavras: Música: Boneca 

Atividade no APP – recorte as sílabas da palavra BONECA e forme as palavras da música. 
 

SEGUNDA-FEIRA - 25/05 

Acessar o link: clique aqui com as orientações da professora Marianna. 

Apostila de Linguagem – Imagens, sons e palavras.  

Sequência didática: A Mônica e o Sansão  clique aqui (Orientações professora: Cássia)  

Aula 4 – fichas 22, 23 e lição de casa 3.  

clique aqui Técnica para aprimorar o traçado da letra e desenho. 

clique aqui  O número dez 

Vamos brincar de goleada?  Chame a sua família para brincar de fazer gols, (em algum lugar da sua casa que possa 

brincar de bola) quem fizer 10 gols é o campeão. (estipule entre os jogadores a distância do gol e o tempo para a com-

petição). Boa sorte !!! 

Agora vamos fazer a letra G e o numeral 10 na caixa tátil? 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=5chTbZKu4ww com as orientações 

da professora Vivian. 

Objetivos: Organização do espaço gráfico (aprendizagem das letras do alfabeto). Desenvolvimento das Habilidades 

Motoras 

Atividade: Alfabeto da Educação Física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SeLB5HKOlVI
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FFII2042020AD
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FFII2042020AD
https://youtu.be/9KCnTjwC8rQ
https://youtu.be/-4DFYo6d6fs
https://youtu.be/-4DFYo6d6fs
https://youtu.be/a2fRxxD1Xwk
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/MSIV230420AD
https://youtu.be/L34FWJwpxxU
https://www.youtube.com/watch?v=r3B41XW-e_4
https://www.youtube.com/watch?v=5chTbZKu4ww
https://www.youtube.com/watch?v=5chTbZKu4ww


 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 26/05 

 

Acessar o link: clique aqui com as orientações da professora Marianna. 

Apostila de Matemática - Investigação e descoberta  

Sequência didática: Formas e Formas 

clique aqui (Orientações professora: Kátia)  

 Programação: Aula 3 – ficha 23, ficha 24 e lição de casa 3 

 Vamos aprender brincando? 

 Você pode baixar o APP de um jogo de Dominó.  

 clique aqui: Que tal encerrarmos a semana com brincadeiras? Veja as sugestões no vídeo e vamos lá!!! 

 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

AULA DE INGLÊS: Acessar o link: clique aqui com as orientações da Profª Patricia Pereira. 
Programação: 
My face 
- Introdução  
- Five little monkeys song 
- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha disponível no APP, no ambiente Conteúdo de aula/dever) 
- Vídeos de apoio:  https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8  
                               https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI  
 

 

 
 
 

 

https://youtu.be/5PF1NySBBks
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FFIII2042020AD
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FFIII2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=nbiMov3Zo1k
https://www.youtube.com/watch?v=Jf48_5TLDpA
https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI

