
 

 

Inf.: 0145/20 
 

 
Bragança Paulista, 27 de maio de 2020. 

 

    
#fiqueemcasa 

 

Infantil 3A - Educação Infantil  

A partir desta 4ª feira, 27 de maio, a forma de acesso aos plantões e bate-papos, vai mudar e as 
reuniões anteriores serão desativadas. 

Acesse o link a seguir para participar das novas reuniões do Zoom: 

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

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! Para acessar, basta 
entrar em nosso site www.objetivobp.com.br. 

Lá encontrarão os horários, os links e IDs para quando necessário. 

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 vídeoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho 
Professores do Infantil 3. 

 
 
 
 

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


 

 

 
 
Programação para a semana de 27/05 a 02/06 

QUARTA-FEIRA - 27/05 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da professora Celinha. 

LINGUAGEM - Imagens, sons e palavras.  

Sequência didática: Fadas e Bruxas clique aqui (Orientações professora: Cassia)  

Programação: Aula 5 – fichas 25, 26 e 27. 

Assistir o vídeo: Letra H – Vamos cantar e escrever clique aqui  

Agora faça as letras H e h (maiúscula e minúscula na letra palito) no caderninho que você separou para as nossas ativi-

dades ou numa folha.  Vamos procurar em revistas, palavras que começam com a letra H/h e cole no caderninho ou na 

folha, guarde e leve para a prô quando retornarmos. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
INFORMÁTICA: Acessar o link:  https://youtu.be/a5dEz4U9ixU com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nas atividades dessa semana, vamos estudar sobre as formas geométricas: 

https://www.cokitos.pt/quebra-cabecas-de-formas-geometricas/  

E agora, vamos jogar dominó? Abaixo temos dois dominós com as letras do alfabeto: 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-domino-alfabetizacao 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-domino-alfabeto-maiusculo-e-minusculo 

Números: http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/brincando-com-os-numeros/ 

Nome próprio: https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/autorretrato-e-identificacao/ 

CONTEÚDO ESPECIAL: 

Ferramentas do aplicativo ZOOM (editar nome, plano de fundo virtual e idioma): 

https://youtu.be/GBq3y91c-bw 

QUINTA-FEIRA - 28/05 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da professora Celinha.  

Apostila de Matemática: Investigação e descoberta. 

Sequência didática: Entre patas e pés clique aqui (Orientações professora: Katia)  

Programação: Aula 4 – fichas 25, 26 e 27.         

Assista ao vídeo: numeral 11 clique aqui. 

Agora vamos fazer o numeral 11 no caderninho ou numa folha, cole palitos formando o numeral 11. 

Guarde para levar para a prô.  Divirta-se !!! 

Lanchinho      

 

Escovação  

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

Desenho inspirado no artista Joan Miró. 

Programação: Após observar as obras de Miró apresentadas no vídeo, estamos enviando duas imagens para imprimir, 

para você colorir do seu jeitinho (disponível no APP no ambiente Conteúdo de aula/dever); depois pegue uma cartolina ou 

papel de sulfite e crie uma obra inspirada em Miró, utilizando linhas variadas (reta, ondulada, tracejada) e também formas 

geométricas (triangulo, retângulo, círculo e quadrado), não esqueça de soltar sua imaginação e deixar bem colorido e 

alegre.  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zptPTfmvO1w&t=36s
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FBI230420AD
https://youtu.be/2PrxD6lFP-c
https://youtu.be/a5dEz4U9ixU
https://youtu.be/a5dEz4U9ixU
https://www.cokitos.pt/quebra-cabecas-de-formas-geometricas/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-domino-alfabetizacao
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-domino-alfabeto-maiusculo-e-minusculo
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/brincando-com-os-numeros/
https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/autorretrato-e-identificacao/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://www.youtube.com/watch?v=xDMnfqIt9KU&t=2s
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/EPPI2042020AD
https://youtu.be/n7Q0sH_9CPA
https://www.youtube.com/watch?v=urrVDVdWAKI


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 29/05 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da professora Celinha.  

LINGUAGEM: Imagens, sons e palavras. 

Sequência didática: Fadas e Bruxas clique aqui (Orientações professora: Cassia)  

Programação: Aula 6 – fichas 28 e 29. 

Vamos fazer o H em letra cursiva?  Disponibilizamos no App, ambiente Conteúdo de Aula/dever, um modelo da letra mai-

úscula e minúscula. Pode imprimir ou somente visualizar para orientar seu filho(a) na escrita. 

Se quiser, você também pode baixar o App Letra Kid Cursive para auxiliá-lo (a). 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/kxcOQFCmabs com as orientações da Profª Cris. 

Fantoches: O Gato Xadrez – Elvira Drummond;  

Versos e rimas: Era uma vez um gato xadrez;      

Música: Sítio do Seu Lobato; 

Ritmo com copos: Cavalo a galope (material necessário: 2 copos) 
 

SEGUNDA-FEIRA - 01/06 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da professora Celinha.  

MATEMÁTICA: Investigação e descoberta. 

Sequência didática:  Entre patas e pés   clique aqui (Orientações professora: Katia)  

Aula 5 – fichas 28, 29 e 30.  

Vamos brincar de pular? Se você tiver corda pode usar. Dê 11 pulinhos (Não se esqueça de ir contando). 

Agora pegue seu caderninho ou folha, desenhe você pulando e depois faça 11 círculos. Pinte-os bem colorido. 

Vai ser muito divertido!!! 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

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

ra Vivian. 

Objetivos: auxiliar crianças em idade pré-escolar a desenvolver noções de direção (direita e esquerda) e localizar no 

espaço objetos e pessoas que se encontram ao seu redor. 

Material: estojo; 2 gizes de cera de cores diferentes. 

Atividade: Criança posicionada ao centro (“sobre” do estojo); ao ouvir o comando direita ou esquerda ela irá para o lado 

pedido ao dizer meio a criança volta para o centro; variação colocar giz de cera, combinar o qual será o lado determinado. 

Ex: vermelho/esquerda, laranja/direita. Utilizar duas folhas de sulfite (cortada em quadrado menor) pintadas uma com cada 

cor ou algo que represente as cores e sem comando de voz, levantar o papel com a cor e a ao levantar esse eles pulam 

para o lado combinado do objeto e sua cor, outra variação, precisam pegar o objeto com as mãozinhas combinadas com 

os lados correspondentes. Ex: mão direita pega giz laranja, a criança. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l38pDkTs8D0
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FBII230420AD
https://youtu.be/kxcOQFCmabs
https://youtu.be/kxcOQFCmabs
https://www.youtube.com/watch?v=UOD4TAJWUIM&t=23s
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/EPPII2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=LcYYJOPeihc
https://www.youtube.com/watch?v=LcYYJOPeihc


 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 02/06 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da professora Celinha.  

LINGUAGEM: Imagens, sons e palavras. 

Sequência didática: Fadas e Bruxas clique aqui (Orientações professora: Cassia)  

Programação: Aula 7– fichas 30, 31 e lição de casa 4. 

Vamos aprender brincando?  Uma brincadeira bem legal é o telefone sem fio. Chame a sua família para brincar.  

A regra é falar palavras que começam com a letra H (Uma dica – você já fez a atividade de procurar palavras que co-

meçam com a letra H, peça para alguém ler para você todas que encontrou antes de começar). 

Agora é com o numeral 11. Vamos brincar do que está faltando? Separe 11 brinquedos. A regra é memorizar todos e 

peça para uma pessoa retirar 1 sem você ver. Qual será? Tente adivinhar... 

Conte quantos sobrou e comece novamente. Boa sorte!!! 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

 INGLÊS: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=2ykGbZaaQwk para acessar as orientações da profes-

sora Patrícia Pereira. 

Programação: 

Greetings 

- Introdução  

- If you’re happy song 

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha disponível no APP, ambiente Conteúdo de aula/dever)  

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__uC19dpBAg&t=13s
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FBIII230420AD
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FBIII230420AD
https://www.youtube.com/watch?v=2ykGbZaaQwk
https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo

