
 

 

Inf.: 0204/20 

 
Bragança Paulista, 10 de Junho 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 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 
necessário 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. 

 

Atenção! Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo ou Plantão de dúvida devido ao feriado de 
Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

                                                                                                                                  Saudades... Com carinho 

Professores do Infantil 3  

 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
file:///C:/Users/Raquel%20Pinheiro/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YM2U4FVX/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
 
Programação para a semana de 10/06 a 16/06. 
  

QUARTA-FEIRA – 10/06 

Acessar o link. Clique aqui - Mensagem da Coordenadora Valéria para os alunos do Infantil 3. 

Acessar o link: Clique aqui - Homenagem aos alunos do Infantil 3B.   

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

Assistir o vídeo letra k: Clique aqui 

Vamos treinar?  A letra K maiúscula e k minúscula palito no caderninho ou numa folha.  Você pode fazer bolinhas de papel amassado e 

colar numa folha formando a letra K maiúscula. 

Todo mundo tem um nome. Clique aqui Agora que tal fazer seu nome no caderninho ou numa folha? Conte quantas letras ele tem e 

faça o numeral ao lado. 

Vamos aprender o numeral 13.  Pegue seu caderninho e faça esse numeral, agora cole 13 (botões, adesivos, papel picado) o que tiver 

em casa.   Mãos à obra!!! 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/9jLSeJfTDlg com as orientações da professora Cris. 

Abrir e fechar – A janelinha. 

Memorização: Quem mora na casinha? A casinha das cores. 

História acumulativa: O grande rabanete 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=8NoFofCqECI&t=2s, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Após ver o vídeo com as orientações da a professora, e observar com muita atenção as obras do artista Jean-Baptiste 

Debret, e ver como a arte é importante para a nossa história, com ela podemos recordar momentos do passado. Em seguida, iremos 

abrir a apostila de Arte na ficha 7 e responder oralmente algumas perguntas sobre as obras do vídeo e da apostila: 

(ATENÇÃO: Essas respostas são para serem analisadas com um adulto oralmente, não precisando ser registradas.) 

1. Tem crianças na obra? 

2. Você achou a obra bonita ou feia? 

3. Será que as roupas utilizadas naquela época eram confortáveis? 

4. Será que demorou muito tempo para o artista terminar a obra? 

Em seguida, iremos recordar-se de um momento que você viveu com um amigo e representar na apostila (ficha 7) com um lindo e 

criativo desenho. 

Materiais Utilizados: Apostila de Arte (ficha 7), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor. 

 

  
 

QUINTA-FEIRA – 11/06 

FERIADO 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W-9TVyEhgQ8
https://youtu.be/cadXxWZ9-Fk
https://youtu.be/pHZtKMhLoJA
https://www.youtube.com/watch?v=rXHuUYlzRek
https://www.youtube.com/watch?v=fwjYm90RVAs
https://youtu.be/9jLSeJfTDlg
https://www.youtube.com/watch?v=8NoFofCqECI&t=2s


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 12/06 

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

Vídeo do trem: clique aqui  

Qual a fruta que aparece e que se inicia com k? Vamos desenhar? 

Agora relembre as frutas que aparecem no trem e escreva as que já aprendemos as iniciais (abacaxi, banana, carambola e kiwi). 

Vamos brincar de basquete?  Peça pra mamãe um balde, faça 13 bolas de papel e tente acertar as 13 dentro do balde, mas dê uma boa 

distância tá.  Conseguiu? Parabéns!!! 

Lanchinho  

  

Escovação  

  
INFORMÁTICA: Peço para não acessar as atividades abaixo sem antes acessar o link https://youtu.be/ZoA4aDjza88 com as orienta-

ções da profª. Gabi. 

Programação: Nessa semana, vamos brincar um pouco com jogos sobre Festa Junina? 

 Vai ser muito legal o nosso “ARRAIAL VIRTUAL”!!! 

 Ligue as pipoquinhas 

 Festa Junina - Iguinho 

 Colorir – Festa Junina 

 Jogo da memória – Smartkids 

E no nosso próximo bate papo, vou te propor um grande desafio!!! 

                                                    Será que você conseguirá me vencer??? Vou esperar você por lá!!!                                                                   
 
 

SEGUNDA-FEIRA - 15/06 

Acessar o link: Clique aqui com orientações da professora Marianna. 

Assistir o vídeo: Letra K - Vamos cantar e escrever? clique aqui  

Agora faça as letras K (maiúscula e minúscula cursiva) nas folhas impressas que enviamos para casa. 

Faça a sequência dos numerais: do 1 ao 13 no seu caderninho ou numa folha.  Esse vídeo irá auxiliá-lo(a) caso precise. Clique aqui  

Lanchinho       

  

Escovação   

  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=ocFRkujTe58 com as orientações da professora Vivian.   

Objetivos: Vivenciar, Recriar e Experimentar, individual e coletivamente, dentro ou fora da escola, brincadeiras e jogos populares do 

Brasil e do Mundo, adequando-se aos espaços disponíveis. 

Material: bola de meia ou jornal; marcação no chão.  

Atividade: Petanca Australiana. Dois ou mais jogadores. Risca-se no chão 2 linhas (1ª vale 1;2ª (meio) vale 5 e 3ª vale 1) à uma distân-

cia razoável. Cada um lançará a bola de meia ou jornal, tentando acertar uma das casas, tendo 3 tentativas cada jogador.  

Vence quem obtiver mais pontos. 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MgvWOaMxvdo
https://www.youtube.com/watch?v=x3ZFTkfUWz4
https://youtu.be/ZoA4aDjza88
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2146
https://iguinho.com.br/festa-junina.html
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-festa-junina
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-festa-junina
https://youtu.be/WVrypcffAVY
https://www.youtube.com/watch?v=_1xbBigBjEw
https://www.youtube.com/watch?v=xylMiMJfdcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ocFRkujTe58
https://www.youtube.com/watch?v=ocFRkujTe58


 

 

 

 

 

 

 

  

TERÇA-FEIRA - 16/06 

Acessar o link: Clique aqui com orientações da professora Marianna. 

Vamos relembrar as vogais? Clique aqui. 

Agora pegue seu caderninho ou numa folha e faça as vogais em letra cursiva minúscula. Depois escreva o seu nome e pinte as 

vogais que ele tem.  Capriche!!! 

Hoje é dia de brincadeiras. Clique aqui - Chame a família para brincar e boa diversão!!! 

Que tal brincarmos com APP? Olha que legal ABC Games. Peça pra mamãe se for possível baixar em seu tablet ou celular.  Esco-

lha quais você quer brincar. Boa diversão!!! 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=ZsSuCzVjgfk para acessar as orientações da professora Patrícia Pe-

reira. 

Programação: 

Morning, afternoon, night 

- Introdução  

- Song: How many fingers? 

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

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&t=26s 

 

 

https://youtu.be/gmHUKQ2yJus
https://www.youtube.com/watch?v=pkrHlwGpT6c
https://youtu.be/THAAqCTOf1U
https://www.youtube.com/watch?v=ZsSuCzVjgfk
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&t=26s

