
 

 

 
Inf.: 0221/20 

 
Bragança Paulista, 17 de junho de 2020. 

 

 #fiqueemcasa 

Infantil 3 B - 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. 

 
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 17/06 a 23/06. 

QUARTA-FEIRA – 17/06 

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

Assista ao vídeo: Noite de São João – Festa Junina da Galinha Pintadinha. clique aqui: 

Agora faça a atividade da folhinha impressa enviada para a casa: Festa Junina – Conte o número de bandeirinhas e faça o numeral. De-

pois pinte a cena com capricho!!! 

Vamos aprender o numeral 14.  Conte do 1 até o 14.  

Agora separe 14 grãos de feijão.  Escolha um número entre 1 à 14 e faça-o colando os feijões numa folha. 

 Bom trabalho!!! 
Lanchinho  

  

Escovação  

  
INFORMÁTICA: Acessar o link: Não acessar as atividades abaixo sem antes acessar o link https://youtu.be/O178Sl2FlfQ com as orien-

tações da profª. Gabi:                                                                                

Programação: Nessa semana, continuaremos as brincadeiras no nosso “ARRAIAL VIRTUAL”! E também, vamos realizar atividades so-
bre o alfabeto! Vai ser demais!!! 

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. 

 Quebra-cabeças do alfabeto  

 Jogo da memória das iniciais 

 Vestir - Festa Junina  

 Festa junina - figuras geométricas  

 Dominó - festa junina 

CONTEÚDO ESPECIAL: 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

Não perca o nosso próximo bate papo, teremos mais um grande desafio!!! 

Vou esperar você por lá!!! Não falte!!! 

  

QUINTA-FEIRA – 18/06 

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

Vamos relembrar a letra B? Clique aqui. Agora pegue a folhinha que enviamos para casa e marque todas as letras B no caça-letras. 

 Depois faça essa letra no seu caderninho. 

 Clique aqui palavras começadas com a letra B. Escolha 3 palavras e tente copiá-las (pode ser em letra palito) no seu caderninho.  

Lanchinho       

  

Escovação   

  
ARTE: Acessar o link:   https://www.youtube.com/watch?v=WhbEFQg8zN0&t=2s, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Após assistir ao vídeo com as orientações e observar com muita atenção as obras de arte onde os artistas retrataram a 

festa junina, através da arte Naif,  retratar em uma folha de sulfite (ou a folha que tivermos em casa), uma linda festa junina bem colorida e 

alegre e também o que mais gostam dessa festa. Pode colar papéis coloridos, tecidos, palitos de fósforo, o que tiver em casa; tudo com 

muita criatividade, solte sua imaginação. O desenho deverá ser colado ou grampeado, atrás da ficha 8 da apostila de arte. 

 Materiais Utilizados: Apostila de Arte, folha (que tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 

    

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RgOzJKh0doI
https://www.youtube.com/watch?v=qyjt8MwTog4&list=PL7Cb5rHDsACIFgYTMeBWE22LJ03M26mWm
https://youtu.be/O178Sl2FlfQ
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_alphabet_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/memory_animal_alphabet_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1274
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8370
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=3178
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/wBXJ7yCpTRw
https://www.youtube.com/watch?v=Si0C2_IuyDo
https://www.youtube.com/watch?v=vMUNRk0BRvU
https://www.youtube.com/watch?v=kyv1NTq7S7M
https://www.youtube.com/watch?v=WhbEFQg8zN0&t=2s


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 19/06 

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

Festa Junina – Atividade na folha que enviamos para casa. Pinte nos grãos da espiga as letras que formam a palavra MILHO. 

E para o final de semana ficar ainda mais gostoso... mãos à obra !!!  Compartilhe conosco essa receita. #objetivobragança 

Culinária: Pamonha de colher clique aqui.  

Numeral 14. Faça esse numeral no seu caderninho quantas vezes quiser. Capriche!!! 

Lanchinho  

  

Escovação  

  

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/6sSO2TkHY2w com as orientações da Professora Cris.  

Data comemorativa: Festa Junina. Forró do Movimento (Marcelo Serralva). Forró Lentinho - Material: 2 colheres.  

História e Música: O passarinho e o espantalho (Sandra Lima). 

 

SEGUNDA-FEIRA - 22/06 

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

Vamos relembrar as vogais?  Complete as vogais na folhinha que enviamos para casa e faça um belo colorido. 

Sugestão de joguinho para baixar: ABC do Bita 

Dia 20 de junho (sábado) começou a estação do inverno. Clique aqui - Historinha do inverno. 

Procure em revistas, figuras que representem o Inverno e cole numa folha ou no seu caderninho. Parabéns!!! 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=14SP3CJ-gZE com as orientações da professora Vivian.   

Objetivos: Atividade trabalhando a coordenação óculo pedal e equilíbrio; o objetivo é pegar o lápis que está sobre os copos usando um pé e 

equilibrar em cima de outros dois copos ao lado, sem deixar cair. 

Material: copo descartável ou plástico e lápis. 

Atividade Desafio do equilíbrio. Montar “torres” de copos em cima de cada duas o lápis atravessado, seriam 6 copos, 3 torres com lápis unin-

do-as. Ao lado montar o mesmo número de “duplas de torres” sem lápis e por fim pedir que a crianças transponha o lápis para a torre vazia 

utilizando os pés. Equilibra-se em um e realiza o exercício com o outro, no mínimo 3x com pé direito e3x com pé esquerdo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hR2sFJ3kGEY
https://www.youtube.com/watch?v=jyDsUj04li4
https://youtu.be/6sSO2TkHY2w
https://youtu.be/02F8M4-vnbs
https://www.youtube.com/watch?v=tXtyIoT9Cj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=14SP3CJ-gZE
https://www.youtube.com/watch?v=14SP3CJ-gZE


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 23/06 

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

Sabe essas tampinhas com letras que foi no seu material escolar? Elas formam um lindo nome...                                                     

Na folhinha que enviamos para casa, escreva seu nome e em seguida pinte as letras que aparecem nele. 

Clique Aqui história cantada do Macaco Danado. 

Na história aparece um animal que começa com a letra B. Descubra e depois desenhe-o no seu caderninho e faça os 4 tipos da letra B 

(maiúscula/minúscula/palito/cursiva). 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=ByzZ72yomds para acessar as orientações da professora Patrícia.   

Programação: 

Draw the story (Lisa and Bob) 

- Introdução  

- Song: Finger Family 

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

- Story: I can make things 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=hvZfwY22VHE 

  

 
 
 

https://youtu.be/XzSEQGflg3o
https://bosquedasletras.com.br/historia-cantada-do-macaco-danado/
https://www.youtube.com/watch?v=ByzZ72yomds
https://www.youtube.com/watch?v=ByzZ72yomds
https://www.youtube.com/watch?v=hvZfwY22VHE

