
 

Inf.: 0245/20 

 

 
Bragança Paulista, 24 de junho 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 
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/Raquel%20Pinheiro/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YM2U4FVX/www.objetivobp.com.br


 

 

 
Programação para a semana de 24/06 a 30/06 

QUARTA-FEIRA – 24/06 

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

Assista o vídeo da letra L (cursiva minúscula):  clique aqui  

Atividade em folha impressa enviada para a casa: Cole uma figura que comece com a letra L. 

Com o encarte da apostila, escolha um animal com a letra L e pesquise sobre ele. 

Escreva o nome dele no seu caderninho e depois desenhe-o. 

Lembrete: Em todas as folhinhas de atividades, não se esqueça de escrever seu nome em letra cursiva e colocar a data.   
Lanchinho 

 

Escovação 

 
 INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/d8Kxx1UaJig  com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nessa semana, reforçaremos nossos estudos de Matemática e sobre os sons das letras! 
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. 
 

 CONTAR ATÉ 20 

 MEMÓRIA DOS NÚMEROS 

 EU SEI CONTAR 

 INICIAIS DOS ALIMENTOS 
 
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 estão demais!!!  Não perca o próximo, vai ser muito legal!!! Vou esperar por você!!! 
  

QUINTA-FEIRA – 25/06 

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

Vídeo Numerais: clique aqui  

No seu caderninho, escolha um numeral do vídeo e desenhe a quantidade em lápis de cor. Não esqueça de colocar o número 

correspondente ao lado do desenho. 

Vamos continuar com a Festa Junina?  Quantos doces o barraqueiro vendeu...vamos somar?  Folha impressa que enviamos para casa. 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=5JZ_X2qETfU&t=4s, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Após ver o vídeo com as orientações da professora, e observar com muita atenção o que é a xilogravura. 

Iremos pegar um pratinho de isopor e cortar a bordar, deixando reto; pegue uma canetinha e faça um desenho do seu dia-a-dia, e em 

seguida com um palito de churrasco ou ponta de uma caneta fure o traçado do desenho, pegue o guache preto com o rolinho (podendo 

substituir por pincel ou esponja), passe em cima do pratinho furado. Pegue um sulfite e coloque em cima do desenho apertando bem, até 

que tire e fique como se fosse um carimbo. Está pronto a sua linda xilogravura.  

A atividade deverá ser colada ou grampeada, na ficha 8 da apostila de arte. 

Materiais Utilizados: Apostila de Arte (ficha 8), folha sulfite, canetinha, guache preto, rolinho de pintura (ou pincel, ou esponja), pratinho 

de isopor, palito de churrasco. Todo material poderá ser substituído. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oYZpU0E-pgw
https://www.youtube.com/watch?v=7xMO2KMp7hQ
https://youtu.be/d8Kxx1UaJig
https://www.cokitos.pt/contar-ate-20/play/
https://www.educajogos.com.br/jogos-educativos/matematica/memoria-dos-numeros/
http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/food/puzzles/firstletter.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://www.youtube.com/watch?v=Nky83ClvExM
https://www.youtube.com/watch?v=9BLs-E-uQNY
https://www.youtube.com/watch?v=5JZ_X2qETfU&t=4s


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 26/06 

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

Vídeo da letra L (maiúscula e minúscula cursiva) clique aqui  

Pegue a folhinha impressa que enviamos para casa. Vamos pintar o que começa com a letra L. Depois 

faça essas duas letras. 

Lápis começa com a letra L, certo? Que tal baixar esse joguinho para brincar de pintar? 

Colorir e Aprender. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/OVw5eXo-4Mc  com as orientações da Profª Cris. 

Festa Junina: decoração, trajes, comidas típicas e música. 

Xote da Dona Ema – dançar seguindo o que a música pede, dançar com os dedinhos ou com o brinquedo favorito. 

Xote de Terezinha – material necessário: uma sacolinha plástica. 

A história de Fubazinho 
 

 

SEGUNDA-FEIRA - 29/06 

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

Ainda estamos no mês de Junho... Pinte as comidas típicas de Festa Junina - Atividade em folha impressa enviada para a casa. 

 História de hoje... Vídeo: O Leão e o Ratinho - Varal de Histórias:  clique aqui 

Desenhe a historinha que você acabou de ver. Qual animal começa com a letra L? Escreva o nome dele ao lado do seu desenho. 

No nosso bate-papo conversaremos sobre a atitude do leão e do ratinho, ok? 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=IHFl-jTdO5c com as orientações da professora Vivian. 

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

Material: folha de sulfite e lápis de cor  

Atividade: Brincadeira pra toda família 

Jogo do movimento. https://www.youtube.com/watch?v=ekg8nd9DRRU 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEp5JlE3Vc0
https://www.youtube.com/watch?v=jXc7xzqbKl0&t=4s
https://youtu.be/OVw5eXo-4Mc
https://www.youtube.com/watch?v=fjsEfVcahBc
https://www.youtube.com/watch?v=Fx_vZM0HiA8
https://www.youtube.com/watch?v=IHFl-jTdO5c
https://www.youtube.com/watch?v=ekg8nd9DRRU


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 30/06 

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

Vamos encerrar o mês de junho com jogo da memória Festa Junina.  Na folhinha que enviamos para casa, faça um belo colorido e com 

a ajuda da mamãe recorte as peças e brinque. Boa diversão !!! 

Agora vamos exercitar? Assista e dance com esses animais divertidos. 

Vídeo: ROCK DO SUOR (Esportes) - CANINÓPOLIS | Músicas Infantis:  Clique aqui: 

Nesse vídeo tem um animal que começa com a letra L. Descubra e tente escrever o nome dele no seu caderninho e depois faça a letra L 

(maiúscula e minúscula na letra palito). 

                                                                                        Bom trabalho!!! 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

 INGLÊS: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=jbJWPithy28 para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação: 

Sport is cool - Soccer 

- Introdução  

- Música: Red, yellow, green, blue 

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

- História: The big red balloon 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=QXrHd47dsaw (não é necessário assistir todo o vídeo, somente os três primeiros 

minutos e quarenta segundos serão do nosso interesse). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zrX17mjEC5E
https://www.youtube.com/watch?v=Nyih-_6JTY4
https://www.youtube.com/watch?v=jbJWPithy28
https://www.youtube.com/watch?v=QXrHd47dsaw

