
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 3º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 20 a 24/09 

 
         

 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sin-

toma referente ao aluno, familiares e pessoas de 

convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas 

remotas.  

 

    Atenciosamente, 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 20/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) -  BIBLIOTECA –Vamos aprimorar nossos estudos dessa unidade: “Conto 

de todos os cantos”, ouvindo outra clássica história de Pedro Malasartes: “O Urubu mágico”.  Para 

ver o vídeo acesse o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=GtmJv3jupt4  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) - REVISÃO DE CIÊNCIAS – AV2 (caderno) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) - PORTUGUÊS – MÓDULO 6 – “Contos de todos os cantos” 

 Fazer apostila: página 93 até 95  

 Lição de casa: páginas 135 e 136 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MÚSICA:  Apostila de Música – Página 17 e 18 

                 Módulo 3 – A orquestra: instrumento e formas musicais 

                 Wolfgang Amadeus Mozart 

                 EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:  Aula de música  (com o Prof. Fernando) 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) - PORTUGUÊS – MÓDULO 6 – “Contos de todos os cantos” 

(continuação da aula anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GtmJv3jupt4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=55cd54a7-d324-4ee2-ab35-87fcb09ee465&instituto=objetivo&referencia=210621_FernandoAntunes_Musica_IV_3Ano_AD_ZOOM%20%20


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 21/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) – MATEMÁTICA - MÓDULO 10 – “MATEMÁTICA COM CHARADAS, 

PROBLEMAS E OPERAÇÕES” 

  Fazer apostila: páginas 125 e 126 
 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

INGLÊS:  Páginas 36 a 40 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Do your best around the world – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=782f7d7a-4503-4430-821f-29798bcfa689&instituto=ob-

jetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_II_Ingles_3Ano_AD  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Do your best around the world – Part 3 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=470d9afa-798f-40df-83ac-2553bdcdd62d&instituto=ob-

jetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_III_Ingles_3Ano_AD  

 
3ª aula: (14:30h – 15:15h) - PORTUGUÊS – MÓDULO 6 – “Contos de todos os cantos” 
 Fazer apostila: página 98 até 100 
 Lição de casa: páginas 137 e 138 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) - PORTUGUÊS – MÓDULO 6 – “Contos de todos os cantos” (continua-
ção da aula anterior) 
 
5ª aula: (16:30h - 17:15h) 
INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Hoje, teremos mais atividades especiais sobre o nosso projeto peda-
gógico “O bonito desta vida é ter história para contar – Medo, eu?”, além de jogos para comemorarmos 

a chegada da primavera! 😉😊 

 

 Na aula de hoje, montaremos coletivamente o nosso quiz na plata-
forma Word Wall, “gamificando” o nosso Projeto Pedagógico!  

 JOGOS SOBRE COMBATER O MEDO 

 JOGOS DA PRIMAVERA 
 

 ATENÇÃO – FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO QUIZ: 
 3º ano A: DIA 29/9/2021 
 3º ano B: DIA 28/9/2021 
 
 Os links dos jogos das duas turmas serão compartilhados na programação de Informática 
da 1ª semana de outubro (Objetivo Bragança – Orientação On-line) 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS ÀS 18:30H 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=782f7d7a-4503-4430-821f-29798bcfa689&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_II_Ingles_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=782f7d7a-4503-4430-821f-29798bcfa689&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_II_Ingles_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=470d9afa-798f-40df-83ac-2553bdcdd62d&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_III_Ingles_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=470d9afa-798f-40df-83ac-2553bdcdd62d&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_III_Ingles_3Ano_AD
https://wordwall.net/pt/resource/11179476/sobre-o-medo
https://wordwall.net/pt/resource/4483037/jogo-da-mem%C3%B3ria-primavera


 

 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA –  22/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) - REVISÃO DE PORTUGUÊS – AV2 (caderno) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA:  

GRANDES JOGOS III 

Encerraremos as atividades de grandes jogos iniciadas na semana 

passada alinhando as ações dos alunos que estão online com os 

colegas do presencial, ao realizar uma das atividades criadas pelos 

amigos online em nossa aula presencial. 

Vai ser muito legal pôr em prática uma atividade desenvolvida pelos próprios alunos e analisar a ori-

ginalidade e qualidade desse jogo. 

Vamos todos participar! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS:    Projeto Pedagógico 

Obs.: Para os alunos que estiverem assistindo a aula remotamente, as atividades a serem desenvol-

vidas no Projeto Pedagógico estão disponíveis no APP. (Atividade:The butterflies on the breeze)  

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) - MATEMÁTICA - MÓDULO 10 – “MATEMÁTICA COM CHARADAS, 

PROBLEMAS E OPERAÇÕES” 

 Fazer apostila: páginas 127 até 129 

 Lição de casa: página 158 e 159 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) - MATEMÁTICA - MÓDULO 10 – “MATEMÁTICA COM CHARADAS, 

PROBLEMAS E OPERAÇÕES” (continuação da aula anterior) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 23/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) - MATEMÁTICA - MÓDULO 10 – “MATEMÁTICA COM CHARADAS, 

PROBLEMAS E OPERAÇÕES” 

 Fazer apostila: páginas 130 até 132 

 Lição de casa: página 160 e 161 
 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) - MATEMÁTICA - MÓDULO 10 – “MATEMÁTICA COM CHARADAS, 

PROBLEMAS E OPERAÇÕES” (continuação da aula anterior) 

 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) - PORTUGUÊS – MÓDULO 6 – “Contos de todos os cantos” 

 Fazer apostila: páginas 101 até 104 

 Atividade do PP “Contos de enganar a morte” 

 Dramatização da história: O homem eu enxergava a morte 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h) 

ARTE: Apostila pág. 42 e 43 - Módulo 5 

Arte Brasileira -Arte indígena  

Desenho e pintura indígena  

Vídeo sobre cultura e pintura indígena:  

https://youtu.be/vWmZKwS_tWM 

https://youtu.be/F9fB6NGvc3A 

 

 

 

  
 
 
 

  AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/vWmZKwS_tWM
https://youtu.be/F9fB6NGvc3A


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 24/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) - REVISÃO DE MATEMÁTICA – AV2 (caderno) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) - MATEMÁTICA (continuação da aula anterior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) - CIÊNCIAS – MÓDULO 3: “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A 

MANUTENÇÃO DA VIDA NO PLANETA TERRA”  

 Fazer apostila: páginas 46 até 48 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Dentro das ações do Projeto Pedagógico desse 3º Bimestre iremos trabalhar 

sobre a temática “Medo de quê? A insegurança na prática de alguns movi-

mentos e esportes”. 

Sem dúvida será algo muito produtivo e que irá alinhar diversão e conhecimento. 

Não deixe de participar!  

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) - PORTUGUÊS – MÓDULO 6 – “Contos de todos os cantos” 

  Fazer apostila: página 105 e 106 

  Lição de casa: páginas 139 e 140 

 

 

 

 

 


