
 

 

Inf.: 0415/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 05 de Agosto de 2020. 
 

  

 #fiqueemcasa 
 

Infantil 3A - Educação Infantil  

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-
vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao vivo, no horário das 13:00h às 
16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. 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... Seus Professores  

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
www.objetivobp.com.br


 

 

 
Planejamento Semanal de 05/08 a 11/08  
 

QUARTA-FEIRA – 05/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=L2l6K3PxCFU&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha. 

Assista ao vídeo da chamadinha.  Clique aqui  

Qual a letra do seu nome? A turma do seu Lobato. Clique aqui 

Pegue a folhinha que enviamos para casa. Faça seu nome completo 

Vamos relembrar os números?  clique aqui 

Agora faça a sequência dos números 1 até o 10 no seu caderninho. 

Apostila de Imagens, sons e palavras (Linguagem) Sequência Didática: Janelas Encantadas - ficha 1- Complete as imagens desenhando 

a dona dos vestidos. 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=QLXqLvFQ5Jo para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  
Programação:  

Family and Rhymes – Finger Family 

- Introdução  

- Música: Let’s count 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 2)  – realização da atividade 

na ADD). 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=7QJD7p6iISc 

  
 

QUINTA-FEIRA – 06/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=dWxZtfjQt0k&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha. 

Assista ao vídeo: Parlenda do gato xadrez.   clique aqui 

Agora pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos ligar os pontos e colorir. 

Apostila de Investigação e Descoberta (Matemática) Sequência Didática: Os primeiros habitantes da terra- ficha 1 (observação) e ficha 2 

Conte as imagens e faça o numeral nos quadrados.   

Vamos brincar de escravos de jó?  clique aqui    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos: Agilidade, coordenação motora grossa, equilíbrio, deslocamentos e mudanças de direção. 

Material: Fita ou durex. 

Atividades: Linha Mágica. Realizar exercícios na linha. https://www.youtube.com/watch?v=YBL78EfBeSw 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2l6K3PxCFU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Y4HAYOrQNo
https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks
https://www.youtube.com/watch?v=O6uhssemxeg
https://www.youtube.com/watch?v=QLXqLvFQ5Jo
https://www.youtube.com/watch?v=7QJD7p6iISc
https://www.youtube.com/watch?v=dWxZtfjQt0k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ys443udUmpM&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=YjilQ2wvCi4&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=YBL78EfBeSw


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 07/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=D41l3Wtz7eQ&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha. 

Quem roubou a alegria do palhaço?  Clique aqui 

Pegue a folhinha que enviamos para casa. Vamos treinar (p - de palhaço). 

Apostila de Natureza e Cultura – Sequência Didática: O homem e a tecnologia.  Assista ao vídeo: clique aqui    

Agora faça a ficha 11 (desenhe). 

Dia dos Pais – 2º domingo de agosto (09/08). Que tal fazer um desenho bem bonito para o papai? 

Papai, Parabéns!  Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=k7Eaf2tnc-8, com as orientações da professora Camila Katayama. 

Programação: Nessa semana, vamos lembrar de lugares que gostamos e frequentamos em nossa cidade, lugares onde você vai passear 

e relaxar com familiares e amigos. Após lembrar detalhes, represente esse local em desenho em uma folha de sulfite (ou qual t iver em 

casa). Muita criatividade e capricho! 

A atividade deverá ser colada ou grampeada na ficha 12 da apostila de arte. 

Materiais para a aula: Apostila de Arte (ficha 12), folha sulfite (ou qual tiver em casa), canetinhas e/ou giz de cera e/ou lápis de cor. 

TODO MATERIAL PODERÁ SER SUBSTITUIDO. 

 

SEGUNDA-FEIRA – 10/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=FaxtyUfTgV0&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha. 

Estamos aprendendo a letra P. Vamos assistir uma história de papel? (papel começa com a letra p)  Clique aqui     

Pegue a folhinha que enviamos para casa - Faça a letra P (maiúscula cursiva). Capriche!!! 

Assista ao vídeo: Bento e Totó - Números na Ilha.  Clique aqui 

O que aparece na ilha que começa com a letra p? No seu caderninho faça o desenho e coloque o número que representa a quantidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/GnzWgtBXQ7k com as orientações da professora Cris.  

Ficha 8 – O homem e a tecnologia 

Instrumentos musicais feitos com sucata – diferentes materiais e sons 

Criar um instrumento usando material reciclado 

Atividade da Ficha 8 – Compor uma música para acompanhar com seu instrumento. Desenhe a sua criação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D41l3Wtz7eQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_ylzs2G_6c&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=ptUthglDhbM
https://www.youtube.com/watch?v=SoiGKAf9AeM
https://www.youtube.com/watch?v=k7Eaf2tnc-8
https://www.youtube.com/watch?v=FaxtyUfTgV0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=05O6gi2UIjY
https://www.youtube.com/watch?v=9rKxo-x_-2U&t=47s
https://youtu.be/GnzWgtBXQ7k


 

 

 
 

TERÇA-FEIRA – 11/08 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=jcUh7MsYodo&feature=youtu.be com as orientações da professora Celinha. 

Assista ao vídeo: O peixinho e o passarinho.  Clique aqui. Vamos treinar a letra p dos personagens da história? Faça no seu caderninho 

as letras p (maiúscula e minúscula na letra palito). Capriche no desenho!!!  

Assista ao vídeo: Cocô de passarinho. Clique aqui. O que o contador de histórias vê que começa com a letra p? Muito bem!!! Parquinho e 

passarinho. No seu caderninho copie essas palavras e conte o número de letras de cada uma e faça o numeral ao lado.  

Vamos brincar de rima?  É só baixar esse aplicativo no celular ou tablet. Clique aqui. Divirta-se!!! 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/2wFf0oxGjEU com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos treinar nossa coordenação motora fazendo desenhos livres! Além disso, vamos estudar Matemáti-

ca contando os animais e treinar a localização das letrinhas no teclado!  

 DESENHO LIVRE 

 CONTAR OS ANIMAIS 

 DIGITAÇÃO DAS LETRAS NO TECLADO 

__________________________________________________ 

 

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=jcUh7MsYodo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_OHJwHJ4TvA&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=Tg38oA714zg
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_rhyme_pt.htm?language=portuguese&link
https://youtu.be/2wFf0oxGjEU
https://www.cokitos.pt/desenho-livre/play/
https://www.cokitos.pt/contar-com-animais/play/
https://www.cokitos.pt/digitar-letras-no-teclado/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw

