
 

 

 
 

Bragança Paulista, 05 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 3° ano A do Ensino Fundamental 
 

  PLANEJAMENTO SEMANAL DE 08/02 A 12/02 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estamos felizes por iniciar o ano de 2021 podendo retomar nossos estudos, valorizando a de-

dicação e empenho de cada um e, tendo a certeza de que todos serão vitoriosos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais com alegria, muita energia, respeitando o distanciamento 

social, a redução e revezamento do número de alunos, assim como os protocolos solicitados pelo 

Plano São Paulo. 

Toda sexta-feira, disponibilizaremos no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Ori-

entação Online”, as programações semanais, fundamentais para o acompanhamento e organiza-

ção dos estudos realizados em casa. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas pelo zoom, simultanea-

mente àquelas que acontecem presencialmente na escola e na medida do possível, pois por estar-

mos trabalhando com crianças, podemos enfrentar algum tipo de lentidão ou pequenas dependên-

cias no cotidiano. Para acessá-las, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1. 

                                      Senha: 40346666 para todas as aulas 

E em caso de impossibilidade da participação, toda sexta-feira, continuaremos a disponibili-

zar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”, as programações se-

manais, fundamentais para o acompanhamento e organização dos estudos realizados em casa. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote suas dúvidas e observações, pois essa conduta 

enriquecerá muito a troca de informações e o aprendizado. Os professores poderão tirar dúvidas 

presencial ou remotamente, conforme as necessidades de cada família. 

 

Com certeza, faremos tudo para o bem estar de todos. 
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ATENÇÃO: alunos que não participarão presencialmente, deverão pintar as capinhas e colar nos cadernos dessa forma: 

*CADERNO AZUL – DIVIDIR O CADERNO AO MEIO. NA PRIMEIRA FOLHA COLAR A CAPA DE PORTUGUÊS E NA PRIMEIRA 

FOLHA DA METADE, COLAR HISTÓRIA E GEOGRAFIA; 

*CADERNO VERMELHO: DIVIDIR O CADERNO AO MEIO. NA PRIMEIRA FOLHA COLAR A CAPA DE MATEMÁTICA E NA PRI-

MEIRA FOLHA DA METADE, COLAR CIÊNCIAS; 

*FAZER A PINTURA DO QUADRO DE CHAMADA (está junto com seu kit de material) E COLOCAR SEU PRIMEIRO NOME, 

COM LETRA GRANDE E BEM CAPRICHADO. (trazer isso para a escola, assim que puder, para fixarmos seu nome no quaro 

de chamada) 
 

SEGUNDA-FEIRA – 08/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 1: “EU E MEUS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Assistir até 5:24 com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas 155 e 156. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: Leitura da história: FELPO FILVA (Eva Furnari) Clique aqui (Com a Prô Bete) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Os alunos que não participarem das aulas presenciais devem acessar o link: 

https://youtu.be/pQC56ncniec  

A dinâmica na música: Forte (F) / fraco (p) - Forma da música: Introdução partes, A, B, C. Desafio Copo-lher. 

 

  INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

ED. FÍSICA: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um ano de muito aprendizado e diversão em nossas aulas 
de Educação Física! Durante esse primeiro mês preparamos um roteiro de atividades temático, baseado no 
conto “A lebre e a tartaruga” no qual aprenderemos muito sobre diversos valores e também sobre conceitos 
muito importantes para a Educação Física. 

Ficou curioso? Então não deixe de acessar o link a seguir e fazer o download da atividade da semana em 
nosso APP.   

Aproveite muito e boa semana!  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=---54CB6BYs 

Leia com atenção o conto da lebre e da tartaruga e na sequência faça o teste proposto na 
folha de atividades, ainda como “treino” para compreender as ações que devem ser feitas e 
como o corpo irá reagir a essa prática. 
 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Assistir até 3:55 com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 5 e 6. 

Lição de Casa: página 7 Clique aqui (Assistir a partir de 3:55 até 4:46 com a Prô Débora) 
 

 
  
 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5f8c68d-691c-40c2-85dc-6d97faf696a2&instituto=objetivo&referencia=201203_KatiaFonseca_Historia_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e5e7c2fc-7375-424e-85ed-ee0b81a6e4f5&instituto=objetivo&referencia=200320_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_3Ano_AD
https://youtu.be/pQC56ncniec
https://www.youtube.com/watch?v=---54CB6BYs
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17c87ace-8fe4-461e-b560-fa0756f8252d&instituto=objetivo&referencia=201119_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17c87ace-8fe4-461e-b560-fa0756f8252d&instituto=objetivo&referencia=201119_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_3Ano_AD


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 09/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Assistir a partir de 5:00 até 7:55 com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 8 e 9.  

Lição de Casa: páginas 102 até 103. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 1: “EU E MEUS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Assistir até 5:25 até 14:00 com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas 156 até 159. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

 CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Maíra) 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Fazer apostila: página 93  e 94 

LIÇÃO DE CASA: PROVIDENCIAR PARA A AULA DE AMANHÃ UM PEDAÇO DE MASSINHA (QUAL-
QUER COR) E UMA FOLHA DE ÁRVORE OU QUALQUER PLANTA. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS: Apostila 1 – Lesson 1 – Let´s make friends for a betterworld 

Páginas: 2 a 6 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s make friends...for a better world! – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2f451f1b-3cbb-44b3-b8ef-
ee97a48ae98a&instituto=objetivo&referencia=201114_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17c87ace-8fe4-461e-b560-fa0756f8252d&instituto=objetivo&referencia=201119_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5f8c68d-691c-40c2-85dc-6d97faf696a2&instituto=objetivo&referencia=201203_KatiaFonseca_Historia_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1d3764b7-6aaa-4037-a691-88ba56f72bbd&instituto=objetivo&referencia=201209_MairaUvo_Ciencias_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2f451f1b-3cbb-44b3-b8ef-ee97a48ae98a&instituto=objetivo&referencia=201114_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2f451f1b-3cbb-44b3-b8ef-ee97a48ae98a&instituto=objetivo&referencia=201114_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 10/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Folhinha com contas de adição (a folhinha está com seu kit de material)  Clique aqui para 
saber qual é. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Páginas 7 a 9. 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s make friends...for a better world! – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5f585ae9-a630-4bd9-be17-
6c44e73cebea&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_3Ano_AD  

Homework (dever de casa): Páginas 6 e 9 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer a história dessa incrível máquina, o computador! Depois, 
falaremos sobre o uso da Internet Segura e testaremos nossos conhecimentos sobre isso! Por último, vamos 
navegar numa incrível aventura sobre segurança na Internet, em um lugar chamado Interland!!! Para assistir 
às explicações da professora Gabriela, CLIQUE AQUI. 

 

 Segurança on-line em qualquer lugar 

 Segurança e privacidade na Internet 

 Teste seus conhecimentos sobre seus dados pessoais na Internet 

 INTERLAND – teste seus conhecimentos sobre Internet Segura! 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Maíra) Saiba mais Clique aqui 

Fazer apostila: páginas 95 até 98. 

EXPERIÊNCIA DOS FÓSSEIS 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: Lição de Casa: Folhinhas de caligrafia (a folhinha está com seu kit de material)  Clique 
aqui / Clique aqui para saber qual é. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnD0s49Xybp8nZkqT?e=ClQ245
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5f585ae9-a630-4bd9-be17-6c44e73cebea&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5f585ae9-a630-4bd9-be17-6c44e73cebea&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_3Ano_AD
https://youtu.be/zCeMH_KQT3I
https://www.youtube.com/watch?v=emT6ltx4OeE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tRBEqeFTVPA&feature=emb_logo
https://new.safernet.org.br/content/jogue-com-crian%C3%A7as-dados-pessoais
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f8694ac-f3e4-4907-96b3-dfce295f21a9&instituto=objetivo&referencia=201209_MairaUvo_Ciencias_II_3Ano_AD
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=O+QUE+SAO+FOSSEIS
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnD6FVi5_NNK8i-Ye?e=hmE8vm
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnD6FVi5_NNK8i-Ye?e=hmE8vm
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnD8LqjTxp7qwnF59?e=HOOOZv


 

 

 
 
 
  
 

QUINTA-FEIRA – 11/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Folhinha com contas de subtração (a folhinha está com seu kit de material) Clique aqui 

para saber qual é? 

 

2ª e 3 aula: (13:45h – 15:15h) 

ARTE: Apostila página 07 módulo 1. 

Retratos da sociedade – Dinossauros. 

Responder as perguntas sobre a imagem da página 07. 

Assistir os vídeos para enriquecer o tema: https://youtu.be/k5xI4CVK_fU  https://youtu.be/gl7fkTvLEU4 

Vamos fazer nosso dinossauro contornando a mão e braço.  

Deixei um vídeo para fazer essa atividade super legal!!! https://youtu.be/dPKU7IS9MAQ 

 
 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Assistir a partir de 7:56 até o final com a Prô Débora) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Fazer apostila: páginas 10 até 12. 

Lição de Casa: páginas 104 e 105. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnDzDa0YgutLz-i9I?e=aXGep9
https://youtu.be/k5xI4CVK_fU
https://youtu.be/gl7fkTvLEU4
https://youtu.be/dPKU7IS9MAQ
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17c87ace-8fe4-461e-b560-fa0756f8252d&instituto=objetivo&referencia=201119_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 12/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Assistir até 6:53h com a Prô Débora) 

Clique aqui (Não deixe de ouvir essa história!!!) 

Fazer apostila: páginas 13 até 15.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

 MATEMÁTICA: BINGO DAS ESCRITAS ADITIVAS (recortar a cartela da página 2 do Bloco de Jogos) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

ED. FÍSICA: Estamos de volta! 

Agora para pôr em prática o teste de Cooper, que conhecemos na aula anterior e realizamos uma vez como 

forma de treinar nosso corpo e perceber as diferenças no nível de esforço e concentração na atividade. 

Portanto siga todas as orientações contidas na folha de atividades e responda na sequência as perguntas que 

estão apresentadas. 

Bom teste! 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 1: “EU E MEUS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Assistir a partir de 14:00h com a Prô Kátia) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 1: “EU E MEUS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA” 

Fazer apostila: páginas 160 e 161. 

Lição de casa: página 203. 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=08bdc8c7-92ba-4909-9db6-4a71a487194b&instituto=objetivo&referencia=201120_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=C2FEt3jb45g
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5f8c68d-691c-40c2-85dc-6d97faf696a2&instituto=objetivo&referencia=201203_KatiaFonseca_Historia_I_3Ano_AD

