
 

 

Inf.: 0360/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 22 de julho de 2020. 
 
 

 #fiqueemcasa 
 

Infantil 3A -  Educação Infantil  

 

   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. 

   Daremos continuidade à Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao vivo, no horário das 
13:00h às 16:30h. A Atividade Digital Dirigida será essencial para o desenvolvimento escolar dos 
alunos, assim como para o processo avaliativo. 

 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei  

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do colégio, www.objetivobp.com.br, 
na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 
dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 

 
Saudades... Com carinho... Professores do Infantil 3  
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Programação para a semana de 22/07 a 28/07 

 
ATENÇÃO: 28/07 – 3ª feira, das 09:00h às 12:30h - Recolhimento de atividades realizadas no 2º 
bimestre e entrega de materiais do 2º semestre (apostilas e atividades extras).  

 

QUARTA-FEIRA – 22/07 

 Acessar o link: https://youtu.be/N2ew_bnL3NI com as orientações da professora Celinha.                                                                                                                                                                                                        

Assista ao vídeo: clique aqui De Havana chegou o navio. Vamos cobrir o pontilhado da letra N de navio.         

Pegue a folhinha que enviamos para casa.  

História de hoje: A árvore generosa – clique aqui                                                                                                                 

 Agora no seu caderninho, contorne a sua mão e vamos transformá-la numa árvore? Numeral 17 – Cole 17 

frutas (de bolinha ou papel picado). Vai ficar uma graça!!! Bom trabalho!! 

  INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=2UetBeQW0hw para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

Programação:  

Sport is cool – Sports items 

- Introdução  

- Música:  

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

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=xrKtuy9qAoc                                                                                       
 

QUINTA-FEIRA – 23/07 

Acessar o link:   https://youtu.be/vnirVuEd7as com as orientações da professora Celinha.  

Vamos treinar a letra N (maiúscula e minúscula palito): clique aqui  Faça essas letras no seu caderninho. Capriche!! 

Tem um peixinho bem colorido que começa com a letra N. Vamos ver?  Clique aqui é o Neon. Ao lado das letrinhas N que você fez no 

caderninho, desenhe-o nas cores que apareceu no vídeo e copie o seu nome. Que lindo! 

Agora treine o numeral 17 no seu caderninho.  Faça 5 vezes. Bom trabalho!! 
EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=ZTu50OovaL8 com as orientações da professora Vivian 

0bjetivos: Orientação espaço temporal; coordenação motora fina; manipulação; percepção; atenção; direção. 

Material: Fita adesiva; tampinha de garrafa. Atividades: “queimada de tampinhas”  
  

SEXTA-FEIRA – 24/07 

Acessar o link:  https://youtu.be/gBRd80DGCuM com as orientações da professora Celinha.   

Pegue a folhinha que enviamos para casa. Conte a quantidade de elementos e escreva o numeral. 

Faça um belo colorido. Culinária: Suco de fruta natural. Fazer 2 litros com apenas 1 laranja e 1 ce-

noura. Clique aqui          

No seu caderninho, desenhe 4 frutas que você gostaria de usar para fazer um suco natural. Ao lado 

dos desenhos faça a primeira letra do nome dessas frutas.                                                                                                           

Sugestão de leitura: Beleléu e os números. Baixe o App em algum celular ou tablet:. Clique aqui:                                                                                                    

Seu filho (a) vai amar você ler pra ele (a).  

ARTE: Acessar o link: https://youtu.be/H4vrOgdqED0, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Iremos ver o vídeo com as orientações da professora, e abrir a apostila na ficha 11 onde tem 2 fotografias de teatro 

Mambembe (ou trupe). Após observar, iremos fazer uma pequena apresentação teatral para os nossos familiares ou em frente ao espe-

lho,  como os artistas fazem nos teatros Mambembe (como no vídeo), solte sua imaginação (pode usar fantasias, acessórios, entre 

outros), em seguida, faça um desenho representando sua apresentação. 

Materiais Utilizados: Apostila de Arte (ficha 11), canetinha e/ou giz de cera e/ou lápis de cor. TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBS-

TITUIDO.                                                                   
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SEGUNDA-FEIRA – 27/07 

Acessar o link:  https://youtu.be/jiUsF2ZwCRo com as orientações da professora Celinha. 

Vamos treinar a letra n (minúscula cursiva) na folhinha que enviamos para casa..                                             

Que tal uma atividade com rótulos de alimentos?  

Procure rótulos cujo os nomes dos alimentos começam com a letra N.                                                    

Cole numa folha ou no seu caderninho. Segue o modelo:         

Dia dos Avós – 26/07 – clique aqui:  

Vamos fazer uma surpresa para a vovó e o vovô?   

Que tal ligar para eles?              

Com certeza ficarão muito felizes!!!  

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/fvNiZiJ33yY com as orientações da professora Cris. 

Ficha 7 – O homem e a tecnologia 

Família dos instrumentos 

Atividade da Ficha 7: Desenhe um instrumento de sopro, um instrumento de percussão e um instrumento de cordas que você mais 

gostou. 

 

TERÇA-FEIRA – 28/07 

Acessar o link: https://youtu.be/90NoU4u1bZI com as orientações da professora Celinha.  

Vamos fazer a letra m do morango e n de noiva. Pegue a folhinha que enviamos para casa. 

Agora vamos ligar e fazer um lindo colorido (maçã / borboleta /nuvem / flor/ joaninha), na 

folhinha que enviamos para casa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vamos treinar a letra N e o numeral 17 na caixa tátil?  Mãos à obra !!!                                                          

Sugestão de jogos educativos: clique aqui:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/B9vHuE9AR2k com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos nossos estudos sobre o alfabeto e o som da combinação das suas letras! Preparado(a)? 

 MEMÓRIA DO ALFABETO 

 ALPHABET ORDER 

 “ABCDÁRIO” 

 DUELO DAS LETRAS 

 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) 
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