
 

 

Inf.: 0172/20 
 

 
Bragança Paulista, 03 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
www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 03/06 a 09/06  

QUARTA-FEIRA – 03/06 

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

MATEMÁTICA: Investigação e Descoberta.  

Sequência didática: Entre patas e pés: clique aqui - (Orientações professora: Kátia)  

Programação: Aula 6: fichas 31, 32 e lição de casa 4. 

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

Agora faça as letras J e j (maiúscula e minúscula na letra palito) no caderninho que você separou para as nossas atividades ou numa 

folha.   

Lanchinho  

  

Escovação  

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

Programação: Nas atividades dessa semana, vamos estudar sobre o alfabeto, quantidades e formas geométricas: 

Jogos das sílabas: 

Família do B: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/silabas-jogo-silaba-ba 

Família do C: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/silabas-jogo-silaba-ca 

Família do D: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/silabas-jogo-silaba-da 

Família do F: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/silabas-jogo-silaba-fa 

Contando letras: https://www.noas.com.br/educacao-infantil/matematica/contando-letras/ 

Jogo da memória das formas geométricas: https://www.cokitos.pt/memoria-formas/play/ 

E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Teremos mais um desafio! Será demais!!! 
  

QUINTA-FEIRA – 04/06 

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

Assista ao vídeo: Aprendendo os números clique aqui  

Vamos relembrar?  Agora faça do 1 ao 12 no caderninho ou numa folha. 

Que tal fazer uma dancinha? Assista ao vídeo: Dancinha do corpo – A turma do seu Lobato: clique aqui:  

Agora numa folha desenhe seu corpo completo (cabeça, tronco, braços/mãos, pernas/pés). Você pode decorar como quiser, usando 

materiais que você tem em casa (botão, papel, lã). Mãos à obra !!! 

Lanchinho       

  

Escovação   

  
ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=-RLAAzSjAW4 com as orientações da professora Camila.  

Criando uma escultura inspirado no artista Joan Miró. 

Programação: Após ver o vídeo com as orientações da professora, vamos construir uma escultura tridimensional bem alegre, colorida 

e com muitas formas, assim como era a arte de Miró, podendo observar a altura, a largura e a profundidade da sua obra. Podendo ser 

criada com sucata ou massinha (com objetos que tiver em casa), no vídeo de orientação tem algumas ideias que a professora compar-

tilhou. Em seguida, vamos fazer um desenho, do jeitinho que você estiver observando a sua escultura, o mais parecido possível. 

Terminando o desenho, cole na mesma folha a foto da escultura. 

Materiais Utilizados: Papel sulfite (ou o que tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor, sucata ou objetos que tiver 

em casa, a foto da escultura.   

OBSERVAÇÃO: todo material utilizado no vídeo pode ser substituído por outros que tiver em casa. 

   

  

  

 

 

 

https://youtu.be/RxvS6Xl5kDY
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/EPPIII2042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=mu0J_3tLegc&feature=youtu.be
https://youtu.be/PWkNFkJdOOQ
https://youtu.be/PWkNFkJdOOQ
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/silabas-jogo-silaba-ba
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/silabas-jogo-silaba-ca
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/silabas-jogo-silaba-da
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/silabas-jogo-silaba-fa
https://www.noas.com.br/educacao-infantil/matematica/contando-letras/
https://www.cokitos.pt/memoria-formas/play/
https://youtu.be/W_3b--GqVbs
https://www.youtube.com/watch?v=isfqnCdj1cs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-RLAAzSjAW4


 

 

   

 

 

SEXTA-FEIRA – 05/06 

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

Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos cantar uma musiquinha? Clique aqui: 

Agora faça numa folha as 4 cores de lata de lixo reciclável. Que demais!!! Vamos proteger o nosso planeta!!! 

Vamos aprender fazer um sapinho de copinho de papel descartável?  Você vai precisar da ajuda da mamãe. clique aqui:    

Faça o sapinho dar 12 pulinhos. Vai ser muito divertido!!! 

Agora pegue seu caderninho e faça o numeral 12. Depois pense em 12 coisas que você gosta, desenhe ou cole figuras.  

Lanchinho  

  

Escovação  

  

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

Apreciação do som do Tambor Oceano – música: Quem te ensinou a nadar; 

Amizade: A baleia e a sereia; 

Ritmo: O colherão e a colherinha (material necessário 2 colheres uma grande e uma pequena e um balde ou pote)  

História: A galinha xadrez. 
 

SEGUNDA-FEIRA - 08/06 

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

Vamos fazer o J em letra cursiva? O App Letra Kid Cursive poderá auxiliar seu filho(a) nesta atividade. 

No caderninho ou numa folha faça a letra J (maiúscula e minúscula na letra cursiva). 

Vamos ver uma historinha? O leão que não sabia escrever. clique aqui: 

Na história apareceu um animal que começa com a letra J. Você se lembra qual é? Então procure em revista, (ou desenhe) uma figura 

desse animal e cole no caderninho na atividade que você escreveu o J em letra cursiva. 

Agora vamos fazer um desenho (carta) bem bonito e entregar para alguém da sua casa. Capriche !!!                                                                       

Lanchinho       

  

Escovação   

  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=3fCr17RWIuo com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Atenção; concentração; paciência; coordenação motora fina; controle de força e velocidade. 

Material: garrafa pet com água e barbante. 

Atividade: Desafio da garrafa. Encher garrafa com água, amarrar as pontas do barbante juntas. Em duplas, cada um com uma garrafa e 

um barbante. Ao sinal, com o barbante, terá que deixar a garrafa pet em pé... computa-se para ver quem conseguiu mais, uma vez com 

mão direita outra com esquerda, num total de 10 desafios. 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/O2oqmzoHPKw
https://www.facebook.com/CentroIntegradoGolfinhoAZul/videos/2047295215414602/
https://www.youtube.com/watch?v=fjWJa2aWC0w
https://youtu.be/TGvSeaEVlIM
https://youtu.be/mZUPK9Pf4Xk
https://www.youtube.com/watch?v=6W8rTPfR_D8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3fCr17RWIuo


 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 09/06 

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

Jogo começa com a letra J. Vamos montar um jogo da velha com materiais que você tem em casa? Agora 

chame a sua família para brincar. Divirta-se!!! 

Que tal treinar a letrinha J e o numeral 12 na caixa tátil? Legal né!!! 

Você quer participar de uma historinha num livro? Esse livro é digital. É só ir no clique aqui e preencher os dados. 

Clique aqui:  

Bom trabalho!!! 
Lanchinho       

  

Escovação   

  

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=yz4LIy1hgiQ para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação: 

Opposites 

- Introdução  

- Open shut them - song 

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha disponível no APP, ambiente Conteúdo de aula/dever)  

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

  

  

  

 

https://youtu.be/XQ-XrA0bHg8
https://livros.aprender.digital/
https://www.youtube.com/watch?v=yz4LIy1hgiQ
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

