
 

 

 
Inf.: 0314/20 

 
Bragança Paulista, 08 de julho de 2020. 

#fiqueemcasa 
 

Infantil 3A – 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 necessá-
rio 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


 

 

 
 
Programação para a semana de 08/07 a 14/07 

 

QUARTA-FEIRA – 08/07 

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

Assista o vídeo:   Letra M (maiúscula e minúscula na letra palito). Clique aqui  

Pegue seu caderninho e faça essas letras. Depois escolha uma palavra que aparece nesse vídeo e tente copiá-la. 

Vamos aprender o numeral 15. Faça esse numeral no seu caderninho e desenhe o que você quiser nessa quantidade.                                                                                          

Lanchinho 

 

Escovação 

 
INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/V11I4CZVnWM com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos treinar o uso do teclado e a localização das letras, além de reforçar o conhecimento sobre letras 

maiúsculas e minúsculas (mas desta vez das letras de fôrma). Depois, vamos montar fósseis e conhecer algumas espécies de Dinossau-

ros e também contar até 20. Vamos lá!!! 

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. 

 CONSOANTES E VOGAIS EM TECLADO 

  JOGO DE DINOSSAUROS 

 CONTE ATÉ 20 

 

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) 

Adorei o nosso bate papo da última semana!!! Vou te esperar no próximo!!!  
  

QUINTA-FEIRA – 09/07 

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

Quando o m dá mãozinha para as vogais. Na folhinha que enviamos para casa, faça igual ao modelo: m + a = ma 

Clique aqui: Copie em seu caderninho uma palavra de cada sílaba. 

 Alimentação Saudável - Clique aqui: Quais as frutas que aparecem que começam com a letra M? Desenhe no seu 

caderninho e a que você mais gosta  escreva o nome dela. Vou dar uma dica são 5: 2 começam com ma / 2 com me 

e 1 com mo. Descobriu?  Parabéns !!! Capriche !!! 

Lanchinho       

  

Escovação   

  
ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=YZ9446lqsyY, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Após ver o vídeo com as orientações da professora, e observar as ideias e dicas iremos usar a imaginação para fazer os 

carimbos com objetos que já temos em casa. O carimbo podem ser uma brincadeira divertida, além de incentivar a imaginação. Uma dica 

diferente e cheia de criatividade é o carimbo com legumes e vegetais, mas prefira alimentos que não poderão mais ser utilizados para 

cozinhar, assim evitando o desperdício. Podemos usar tinta ou até a almofada de carimbo. 

Após, soltar a imaginação e fazer muita arte em uma folha de sulfite (ou que tiver em casa), deverá colar ou grampear a atividade na ficha 

9 da apostila de ARTE. 

Materiais Utilizados: Apostila de Arte (ficha 9), carimbos criativos (com materiais que tiver em casa), tinta guache ou almofada de carim-

bo e folha sulfite (ou outra). TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dZHm17fj5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ENtIUItjsF0
https://youtu.be/V11I4CZVnWM
https://www.cokitos.pt/consoantes-e-vogais-em-teclado/play/
http://duckiedeck.com/play/dinosaurs
https://www.cokitos.pt/contar-os-animais-ate-20/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://www.youtube.com/watch?v=NOPPf99ebNM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qW7nD_ZOPfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9wN-UQwFxiM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YZ9446lqsyY


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 10/07 

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

Vamos fazer uma pesquisa sobre a tartaruga? Depois pegue as cartinhas dos animais que enviamos 

 para casa, procure os que vivem na água e cole na sua pesquisa.                                                                             

Sequência dos numerais. Clique aqui agora faça no seu caderninho a sequência do 1 ao 15.                                                                                                                                                                                                                         

Lanchinho 

 

Escovação 

 

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/1OcN7J7C26U com as orientações da Profª Cris. 

 Instrumentos africanos e portugueses. 

Conhecendo a kalimba. 

Apostila de Música – Ficha 5. 

Atividade: Desenhe um instrumento da cultura africana e um instrumento da cultura portuguesa que você acha que combinam entre si.  
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 13/07 

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

Revisão: A folha que enviamos para casa – Vamos ligar e pintar (coelho/ jacaré/ flor/ árvore) faça com bastante capri-

cho!! 

Que tal brincar de ser desenhista? Clique aqui como transformar o número 15 em um galo.  

Pegue seu caderninho e mãos à obra!!! 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=NsdbAlcsE5s com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Estimular a coordenação óculo-manual 

Material: 1 saco de lixo ou sacolinha; 1 caixa de sapato ou bacia; tampinhas de garrafa pet 

Atividade: Brincadeira: Arremesso de tampinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V98WUYRdEPc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OcWuNYyNxrE
https://youtu.be/1OcN7J7C26U
https://www.youtube.com/watch?v=zKPe2q5SStQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EQ4iC6S6lnc
https://www.youtube.com/watch?v=NsdbAlcsE5s


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 14/07 

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

Clique aqui A cesta da Dona Maricota. Prestou bastante atenção na história? Legal!!! Na hora da conversa, qual alimento que co-

meça com a letra M falou? Desenhe no seu caderninho nas cores corretas e faça a letra m (cursiva minúscula) ao lado do desenho. 

Estamos aprendendo a Letra M e massinha começa com m, então escolha uma cor de massa de modelar que enviamos para casa, 

e modele a letra M (maiúscula palito) e cole numa folha de papel sulfite. Vai ficar uma graça!!!! Parabéns!!! 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
 INGLÊS: Acesse o link:  https://www.youtube.com/watch?v=4_5ELP7kHpM para acessar as orientações da professora Patrícia 

Pereira. 

Programação: 

Sport is cool – Favorite sport 

- Introdução  

- Música: Ten little indians 

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

- História: Look at me 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=27f0QUUScQ8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Urq0VhXNwAQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=901SNLf2GWc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4_5ELP7kHpM
https://www.youtube.com/watch?v=27f0QUUScQ8

