
 

 

Inf.: 0282/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 01 de julho de 2020. 
 

#fiqueemcasa 
 

Infantil 3 A - Educação Infantil 

 
Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 

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 no site:  http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 

                                                     Senha: 40346666 para todas as reuniões 
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 necessá-
rio for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos 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 preciso 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 vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do Infantil 3 

 
 
 
 

 
 

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


 

 

 
Programação para a semana de 01/07 a 07/07 

 

QUARTA-FEIRA – 01/07 

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

Assista ao vídeo: Bento e Totó... cadê as vogais?  clique aqui  

Pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos recordar? Faça as vogais maiúsculas e minúsculas na letra cursiva. Pinte os dese-

nhos com capricho. 

Clique aqui: Profissões que começam com vogais.  Depois desenhe numa folha ou no caderninho a profissão que você mais gostou e 

escreva a vogal iniciada ao lado do seu desenho. Bom trabalho!!! 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/5mQku6asvbc com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos reforçar nosso conhecimento sobre as letras do nosso nome. Além disso, temos um jogo sobre a 

estação do Inverno, que acaba de chegar. Também temos o jogo das formas e cores, onde também poderemos relembrar o nome das 

cores em inglês, o que acham? 

Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e 

retorne ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 

 

 PINTAR O ALFABETO (pinte as letras do seu nome)  
 

 OBJETOS DE INVERNO 
 

 JOGO DAS CORES 

 
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) 
Nossos bate papos foram muito legais!!! Não perca o próximo!!! Vou te esperar!!! 

  

QUINTA-FEIRA – 02/07 

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

Hoje é dia do Bombeiro. Clique aqui    Faça uma pesquisa sobre essa profissão. Muito bem!!! Agora escreva a palavra BOMBEIRO 

numa folha, conte o número de letras e faça o numeral ao lado. Procure em revistas, figura de bombeiro ou caminhão de bombeiro e cole.   

Parabéns !!! 

Vamos brincar com o jogo A Princesa Josefina e o Cavaleiro Dom Brioche. Pegue a cartela, as figuras dos cozinheiros e o dado que envi-

amos para casa. Boa diversão !!! 

 Clique aqui: Que tal brincar de pé de lata? Peça ajuda pra mamãe confeccionar o brinquedo.  Que legal !!!!! Divirtam-se !!!! 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

ARTE: Acessar o link: https://youtu.be/BLNWjkt12wU com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Após assistir o vídeo com as orientações da professora Camila mostrando o “teatro de sombras”, vamos soltar a imagina-

ção e fazer muitas sombras com a nossa mãozinha. Divirta-se com essa linguagem teatral que conhecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SA7-74E9h3A&feature=youtu.be
https://br.pinterest.com/pin/614108099176403248/
https://www.youtube.com/watch?v=N2ZgJvTVD3I
https://youtu.be/5mQku6asvbc
http://www.escolagames.com.br/jogos/horaDePintarAlfabeto/
https://www.cokitos.pt/encontrar-e-contar-objetos-de-inverno/play/
https://www.cokitos.pt/jogo-classificar-por-cores/play/
https://www.cokitos.pt/jogo-classificar-por-cores/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://www.youtube.com/watch?v=-4vcaK89hiU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8KsQUDu8Q_o
https://www.youtube.com/watch?v=8wMSCMS0-5Q&feature=youtu.be
https://youtu.be/BLNWjkt12wU


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 03/07 

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

Vamos relembrar a consoante C? clique aqui Casa Pequenina. Na música é falado quatro palavras que começam com a letra c. (casa, 

cozinha , cortina e campainha). Tente escrevê-las no seu caderninho. 

Agora pegue a folhinha revisão c de casa (minúsculo letra cursiva) e faça nas linhas bem caprichado. Não esqueça de colorir o desenho.                                                                                                      

Bom trabalho !!! 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

MÚSICA: Acessar o link:   https://www.youtube.com/watch?v=kChgAShJs4o&feature=youtu.be com as orientações da professora Cris. 

Ficha 4 – O sol e a lua 

Animação: Sol e Lua (Desenho mágico) 

Música: Canto de um povo de um lugar (Caetano Veloso) 

Crie uma composição ou um desenho para homenagear o sol e a lua. 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 06/07 

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

Vamos relembrar a consoante B?  Pegue a folhinha que enviamos para casa: Circule as figuras que começam com a letra b e pinte as 

que você não circulou.  Parabéns!!! 

Olha a culinária da letra B.... que delícia!!!  Bolo de caneca de chocolate. Muito fácil e rápido. clique aqui  

Peça pra mamãe tirar fotos e postar nas redes sociais. Marque a nossa escola. #objetivobragança. 

Agora vamos relembrar os numerais. Faça a sequência dos numerais do 1 ao 14 numa folha ou no seu caderninho. No meu vídeo expli-

cativo das atividades vou sortear um número e você vai procurar em revistas figuras (qualquer tipo) e colar a quantidade no seu caderni-

nho. Qual será o número sorteado??? Bom trabalho!!! 
Lanchinho      

 

Escovação  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=qsRfjX4PQLg com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Concentração; atenção; habilidades de equilíbrio estático, coordenação motora grossa e fina; noção espacial; lateralidade. 

Material: materiais reciclados, como: garrafas pet, copos plásticos, potes, frascos ou outros similares. 

Atividade: Equilíbrio 360º. Colocar todos estes objetos em pé, em círculo; logo a criança ficará no centro, deverá derrubar todos os 

objetos usando apenas um pé para isso, e sem poder apoiar no chão antes que termine de derrubar todos; realizar o mesmo procedi-

mento utilizando o outro pé. Variação: derrubar de costas; parte interna do pé e parte externa; derrubar bolinhas sobre o objeto; derrubar 

com a mão estando somente com um pé apoiado ao chão. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I1arLHfZBNM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g7DI_jayGtc
https://www.youtube.com/watch?v=kChgAShJs4o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PfUrYGu4D4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4jKylRE2b-g
https://www.youtube.com/watch?v=qsRfjX4PQLg


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 07/07 

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

Hoje é a vez de relembrar a letra D. Enviamos para casa duas folhinhas da letra d: Dora (D maiúsculo letra cursiva)  e dado (d minúsculo 

letra cursiva).  Depois de fazer as atividades, que tal aprender fazer um jogo de dominó em casa? Clique aqui Mãos à obra !!! 

Clique aqui - Dinossauro Vermelho 

Dinossauro começa com a letra D. Escolha um entre os dois dinossauros que aparecem na história, desenhe no seu caderninho e faça a 

letra D (maiúscula palito) ao lado do desenho. Capriche!!! 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
 INGLÊS: Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=s1PN1wRkyW0 para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação: 

Sport is cool – Running Race 

- Introdução  

- Música: Itsy Bitsy Spider 

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno). 

- História: I can make things 

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

 

 

 

https://youtu.be/FdudAVr77cg
https://www.youtube.com/watch?v=4yodL5eA-y4
https://www.youtube.com/watch?v=Hg0ez1cbAJw
https://www.youtube.com/watch?v=s1PN1wRkyW0
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

