
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 21 de Maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 24 a 28/05 

 
 

#fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1                                                                                                 

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão ser 

acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 24/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

GEOGRAFIA:  MÓDULO 2: “PAISAGENS RURAIS”  

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia – assistir a partir de 10min ) 

Fazer apostila: 242 até 244. 

Lição de casa: página 254. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: Assistir vídeo: Clique aqui (Vamos continuar assistindo a história: “ A lebre e a Tartaruga – 

a revanche do século”.  Na aula de hoje vamos ver o CAPÍTULO 3) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)   

MÚSICA: Apostila de Música – Página 32 e 33. 

Unidade 2 – Notação musical.  

Percussão – conhecendo outras formações: Samba-reggae, bandas marciais, maracatu. 

 
   
 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: MATERIAIS FANTÁSTICOS – BAMBOLÊ 

O bambolê foi criado no Egito há três mil anos e era feito com fios secos de parreira. As cri-

anças egípcias imitavam com os bambolês as artistas que dançavam com aros em torno do 

corpo. O bambolê como conhecemos atualmente, de plástico colorido, surgiu nos Estados 

Unidos em 1958. Além de muito divertido, auxilia no desenvolvimento da coordenação, equilíbrio e concentra-

ção, além de fortalecer os músculos da região central do corpo!  

Não perca nossa ADD e vamos juntos explorar os muitos movimentos possíveis com o bambolê.  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2: “IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir a partir de 15min36s até 17min05s) 

Fazer apostila: página 108. 

 

 

24/05 - AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 18H30 

 

 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cda1d8d5-5cc1-4295-9bf6-d7f66788b39d&instituto=objetivo&referencia=210407_KatiaFonseca_Geografia_3Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cda1d8d5-5cc1-4295-9bf6-d7f66788b39d&instituto=objetivo&referencia=210407_KatiaFonseca_Geografia_3Ano_AD_ZOOM
https://www.youtube.com/watch?v=lSEnWblEV7Y&t=644s
https://www.youtube.com/watch?v=lSEnWblEV7Y&t=644s
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=12af1e41-da28-48f2-908d-08d829a34f57&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_Ciencias_III_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 

 

TERÇA-FEIRA – 25/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

REVISÃO DE MATEMÁTICA AV1 (pegar sua folhinha impressa, que está no saquinho de atividades e que 

foi entregue junto com seu material do 2º bimestre) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

REVISÃO DE MATEMÁTICA AV1 (continuação da aula anterior) 

Lição de casa: Folha extra no caderno (pegar sua folhinha impressa, no saquinho de atividades/Para saber 

qual folha pegar, consulte o APP) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 2: “VIDA NO CAMPO E NA CIDADE” 

Assistir vídeo: Clique aqui  (com a Prô Kátia – assistir a partir de  6min09s) 

Fazer apostila: páginas 177 até 181. 

 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 2: “VIDA NO CAMPO E NA CIDADE” (continuação da aula anterior) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)   

INGLÊS: Apostila 2 – Lesson 3 and Lesson 4 

Páginas 28 a 31 

Professor: Wellington Eduardo de Oliveira Silva 

Aula: We All Have... Someone Next to Us! Part 3 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4acbb493-b2c4-4e2c-bd22-

2f21d3392f24&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_VI_3Ano_AD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e4837a53-5553-4788-935c-111dd7abf3d6&instituto=objetivo&referencia=210407_KatiaFonseca_Historia_IV_3Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4acbb493-b2c4-4e2c-bd22-2f21d3392f24&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_VI_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4acbb493-b2c4-4e2c-bd22-2f21d3392f24&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_VI_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 26/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA – MÓDULO 4 –“FÁBRICA DE BRINQUEDOS” 

Correção das lições de casa: páginas 59 até 64. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Aula 2 – Páginas 32 e 33 

Professor: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: We all have someone to care - Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b8ef682-a124-41d0-8f2b-

0bd08abbc7a9&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD  

 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)   

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, estudaremos sobre o nosso projeto pedagógico “Ter-

ra cheia de vida”! Para isso, conheceremos uma cartilha de crimes ambientais e realizaremos algumas pes-

quisas sobre o tema. Também teremos um caça-palavras sobre o lixo e seus descartes. 

 

 CARTILHA – LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS 

 PESQUISA – GOOGLE: Na aula de hoje, realizaremos individual-
mente no Google algumas pesquisas sobre o tema do nosso proje-
to pedagógico “Terra cheia de vida”, para ampliação do nosso re-
pertório – incluir na pesquisa: LIXO ELETRÔNICO 

 CAÇA-PALAVRAS: LIXO E DESCARTES 
 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2: “IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir a partir de 17min06s até 18min36s) 

Fazer apostila: 109 até 111. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: MÓDULO 4: “BICHARADA ANIMAL”  

Assistir vídeo: Clique aqui  (com a Prô Bruna – assistir até 4min45s). Saiba mais: Clique aqui 

Fazer apostila: páginas 55 até 57. 

Lição de casa: página 125 e 126. 

 

26/05 - AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 18H30 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b8ef682-a124-41d0-8f2b-0bd08abbc7a9&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b8ef682-a124-41d0-8f2b-0bd08abbc7a9&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD
https://pt.slideshare.net/mirandaday/lei-crimes-ambientais-cartilha
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13859
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=12af1e41-da28-48f2-908d-08d829a34f57&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_Ciencias_III_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=baddabb6-48c4-4071-9b2d-8d37d1486feb&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=NBbICffDAEQ


 

 

 

 

 

 
  

QUINTA-FEIRA - 27/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4: “BICHARADA ANIMAL”  

Assistir vídeo: Clique aqui  (com a Prô Bruna – assistir a partir de 4min45s até 9min30s) 

Fazer apostila: páginas 58 até 60. 

Lição de casa: página 127 e 128. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h) –  

ARTE: Assistir o vídeo "Cidade Colorida": https://youtu.be/KzhtK5Pq5eI 

Fazer dois desenhos e pintar um bem colorido!!!! O outro deixar branco e preto. 

Depois vamos conversar sobre as cores na nossa vida!!! 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4: “BICHARADA ANIMAL” (continuação da aula anterior) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 2: “VIDA NO CAMPO E NA CIDADE” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cláudia) 

Fazer apostila: páginas 182 e 185. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=baddabb6-48c4-4071-9b2d-8d37d1486feb&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_3Ano_AD
https://youtu.be/KzhtK5Pq5eI
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e49a77d4-0920-448e-b7ee-3208852f8766&instituto=objetivo&referencia=200401_ClaudiaCardoso_Historia_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e49a77d4-0920-448e-b7ee-3208852f8766&instituto=objetivo&referencia=200401_ClaudiaCardoso_Historia_II_3Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 28/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4: “BICHARADA ANIMAL”  

Assistir vídeo: Clique aqui  (com a Prô Bruna – assistir a partir de  9min30s) 

Fazer apostila: páginas 61 até 64. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2: “IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA” 

Assistir vídeo: Clique aqui / Clique aqui 

Fazer apostila: 112 até 117. 

Lição de casa: página 149. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: MATERIAIS FANTÁSTICOS - RAQUETE 

Os esportes com raquete desenvolvem a coordenação óculo-manual, a agilidade 

de membros inferiores, ativam praticamente todos os músculos e melhoram a 

condição cardiorrespiratória. Portanto, é um exercício repleto de benefícios e que 

pode ser explorado até mesmo sozinho, quando brincamos de rebater contra uma parede. 

Não tem uma raquete. Isso não é problema! 

Utilize as mãos direita e esquerda para rebater uma bolinha e desenvolva também a lateralidade e a 

ambidestria através de um jogo que chamamos de TAPOBOL. 

Não deixe de explorar mais este material fantástico e divirta-se conosco através dos esportes de raquete!!! 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 5 – “A ARTE DA GEOMETRIA EM UM MUNDO DE FORMAS” 

Assistir vídeo:  Clique aqui 

Fazer apostila: 24 e 25. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 5 – “A ARTE DA GEOMETRIA EM UM MUNDO DE FORMAS” (continuação da 

aula anterior) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=baddabb6-48c4-4071-9b2d-8d37d1486feb&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_3Ano_AD
https://youtu.be/Nux_3PVdo9U
https://youtu.be/TUy6SC2MRig
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=be0485eb-1c88-4a47-bf2d-aa2ce04b6651&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_III_3Ano_AD

