
 

 

 
Inf.: 0337/20 

 
 

Bragança Paulista, 15 de julho de 2020. 
 
 

#fiqueemcasa 
 

Infantil 3 A - 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. 

   A partir dessa semana, iniciaremos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao 

vivo, no horário das 13:00h às 16:30h, assim, não teremos mais os “Bate-papos”. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
file:///C:/Users/Mecanografia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9W6Q8AY3/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 15/07 a 21/07 
 

QUARTA-FEIRA – 15/07 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=v4nOHKp2WlY&feature=youtu.be: com as orientações da professora Celinha.                                                                    

Assista o vídeo: clique aqui Belina – a Baleia Bailarina                                                                                                    

Vamos fazer a letra B da Belina?  Atividade em folha: Revisão: Vamos fazer a letra b maiúscula cursiva.  

Bingo dos animais : Pegue a cartela e as cartinhas dos animais que enviamos para casa. 

Na cartela desenhe 3 animais diferentes dos que já estão la... escolha pelas cartinhas. Pronto!!! 

Hora da diversão!!! 

                                                                 

 INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=O4sKfbfwEac para acessar as orientações da professora 

Patrícia Pereira.  

Programação:  

Sport is cool – Soccer Teams 

- Introdução  

- Música: Five little monkeys 

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

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

                                        
 
 

QUINTA-FEIRA – 16/07 

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=0aQ9ueU-yGo&feature=youtu.be com as orientações da profes-

sora Celinha.                                                                          

Vamos continuar com a revisão da letra B. Pegue a folhinha que enviamos para casa.  

Vamos treinar a letra b minúscula cursiva (balde).                                                                             

Brincadeiras antigas: clique aqui Bilboquê 

Vamos fazer esse brinquedo que começa com a letra B? É super divertido e trabalha a coordenação motora.  

Mãos à obra e boa diversão!!!   

Curiosidades: De onde vem o espirro? clique aqui     

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=R0LDMIb_93U com as orientações da professora Vivian 

Objetivos: Flexibilidade; Equilíbrio; força e noção espacial. 

Material: Fita adesiva; tampinha de garrafa e balde. 

Atividades: Alongamento/flexibilidade e amarelinha desconstruída (Desenhar uma amarelinha com giz ou fita adesiva com 14 quadra-

dos, dois em dois; colocar alternando tampinhas. O aluno deverá pular em um pé só (ora pé direito, ora pé esquerdo (igual amarelinha) 

parar no quadrado lateral pegar a tampinha continuar percurso e ao final lançar em um balde. 
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https://www.youtube.com/watch?v=v4nOHKp2WlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kl9I2XO-awE
https://www.youtube.com/watch?v=O4sKfbfwEac
https://www.youtube.com/watch?v=zYXlpHd_Jgs
https://www.youtube.com/watch?v=0aQ9ueU-yGo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K_ih95vdIuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=abfLDAq-nvs
https://www.youtube.com/watch?v=R0LDMIb_93U


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 17/07 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=MTPYNrRNkGk&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.                                                                                                                           

Vamos treinar o nome?  Na folhinha que enviamos para casa, escreva o seu nome nas duas linhas com um x e 

depois pinte com capricho os dois alunos.  

Vamos fazer uma experiência? Por que a água, o óleo e o detergente não se misturam? clique aqui  

Agora desenhe no seu caderninho as cores que ficaram no copo da sua experiência .Tire uma foto e peça pra 

mamãe colocar nas redes sociais e marcar a nossa escola #objetivobragança.                                                                                 

 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=h9V7s2cBuXM, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Iremos ver o vídeo com as orientações da professora, e conhecer uma dança antiga, mas muito animada e divertida 

chamada maxixe, vamos dançar e observar como os dançarinos dançam, nos divertir muito, ao terminar o vídeo façam um registro 

através de um desenho em uma folha de sulfite (ou qual tiver em casa) de você dançando (poderá dançar sozinho (a) ou acompa-

nhado (a), que deverá ser colado ou grampeado na ficha 10 da apostila de arte. 

Materiais Utilizados: Apostila de Arte (ficha 10), folha sulfite (ou qual tiver em casa), canetinha e/ou giz de cera e/ou lápis de cor.  

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 20/07 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=fjkmO7UhKHY&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.                                                                                                                 

Vamos relembrar a letra F? História de hoje: A grande fábrica de palavras clique aqui                                                 

O nome do personagem é Filéias que começa com a letra F. Vamos fazer a letra F do Filéias?                           

Atividade em folha que enviamos para casa.  Vamos fazer a letra F maiúscula cursiva – Homem de Ferro.                

Atividade em folha que enviamos para casa.  Faça a letra f minúscula cursiva.       

                                                          

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/tm44XUgbR8A com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Ficha 6: Exploração e descoberta 

Conhecendo Heitor Villa-Lobos 

Música: O Trenzinho do Caipira (orquestra) – material necessário: uma sacolinha plástica  

O Trenzinho do Caipira (versão cantada): https://www.youtube.com/watch?v=G5177L9rKag  

Atividade da ficha 6. Represente a saída e a chegada do trem na estação.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MTPYNrRNkGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=whGUzgQJtZg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h9V7s2cBuXM
https://www.youtube.com/watch?v=fjkmO7UhKHY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_C9FQAwwm8E
https://youtu.be/tm44XUgbR8A
https://www.youtube.com/watch?v=G5177L9rKag


 

 

 
 

TERÇA-FEIRA – 21/07 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=UtV5wqs8HyM&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha.                                                                                    

Vamos fazer os numerais 15 e 16. Pegue a folhinha que enviamos para casa e 

capriche!!!.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vamos brincar com o jogo da Cerca Mágica.  Pegue a cartela e as figurinhas da 

vaca e do pato. Tem que colar intercalando a vaca e o pato. Não pode ter 2 figuras 

iguais (uma vaca do lado de outra vaca) Ex: . Vaca – pato – vaca - pato                                                                                                                                                      

Olha que legal !!! Quebra cabeça pra jogar no tablet.   clique aqui : Vai ser só diversão !!!                                                                                                                                                                                          

                                                                                              

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/Q3iEv0SFaNE com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos relembrar a história “A cesta da Dona Maricota”. Depois, teremos um desafio sobre alimenta-

ção saudável! E por último, segue uma mini biblioteca de livros virtuais para você ler com a sua família e se divertir! Vamos lá!!! 

 

 HISTÓRIA: “A CESTA DA DONA MARICOTA”  

 JOGO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 LIVROS ON-LINE para ler com a família e se divertir 

   

 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) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UtV5wqs8HyM&feature=youtu.be
https://clubinho.xalingo.com.br/jogos/turma-da-monica-associando-numero-a-quantidade
https://youtu.be/Q3iEv0SFaNE
https://www.youtube.com/watch?v=SCBCYWietJA
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=4189
http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw

