
 

 

Inf.: 0757/20 
 
 

Bragança Paulista, 18 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 18/11 a 24/11 

 

#fiqueemcasa 
  

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. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é 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-ef1 

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  
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../Semana%20de%2012%20a%2018-08/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Planejamento Semanal de 18/11 a 24/11 
 

QUARTA-FEIRA – 18/11 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

Fazer atividades de AV2 de História e Geografia (Clique aqui para saber quais são as folhas impressas, que estão no plástico que 

você usará.) 

Fazer Apostila: p. 192 até 194  / 200 e 201 

Estudar as páginas: 168 até 179; 182 até 189; 229 até 236; 240 até 242 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=Xe5me-d2Ibo com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Os EMOJIS estão de volta e dessa vez farão você suar pra valer nesse grande desafio! 

Desvende o enigma, cumpra as tarefas e conquiste a vitória nesse jogo incrível! Você não vai ficar de fora, vai?  

Te vejo em nossa ADD e se não for possível, acesse o link a seguir e tente desvendar o texto com emojis 

https://drive.google.com/file/d/1Ui5aMSRbGSDs4kcPZUAFUljL7gCBcwFG/view?usp=sharing  

Que tal criar um texto com EMOJIS falando dos esportes e brincadeiras que mais gosta de praticar? 

ATENÇÃO: Nesse bimestre não será necessário enviar nenhuma tarefa de Educação Física para correção! 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de 

Avaliação) 

 

QUINTA-FEIRA – 19/11 

MATEMÁTICA: Módulo 13 -  “RESTAURANTE DO CHEF GOURMET”  

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas 54 até 60 

Lição de Casa: páginas 80 até 83 

INFORMÁTICA: Caso você tenha faltado na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/NZncaWgmhps com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 

necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 

Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades novas e super legais! Vamos lá! 

 MATEMÁTICA DO DINO 

 MATH BOY 

 DESAFIOS - SÍTIO DO PICAPAU AMARELO 

 

     Obs.: Lembrando que foi postado o arquivo da ATIVIDADE AVALIATIVA na semana de 11 a 17/11/2020 (acesso pelo site Objetivo 

Bragança – Orientação Online), para ser impressa, realizada e entregue na escola conforme informativo 0636/20. Porém, SOMENTE 

alunos que não comparecem às ADDs (aulas ao vivo pelo Zoom) ou aqueles que têm muitas faltas no 4º bimestre (meses de 

outubro e novembro/20) devem imprimir, fazer e entregar tais atividades. Os alunos que sempre participam das ADDs não precisam 

imprimir e fazer estas atividades (apenas se desejarem). 

_________________________________________ 

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) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação) 

  

SEXTA-FEIRA – 20/11 

FERIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1OUNiCDxQman7wZAQazjzl6ve5J0yd4UUF8JHPB5VFvA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OUNiCDxQman7wZAQazjzl6ve5J0yd4UUF8JHPB5VFvA/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Xe5me-d2Ibo
https://drive.google.com/file/d/1Ui5aMSRbGSDs4kcPZUAFUljL7gCBcwFG/view?usp=sharing
http://www.objetivobp.com.br/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ae89557b-fab6-4868-8409-ea102c005358&instituto=objetivo&referencia=Comparando%20a%20massa%20dos%20produtos:%20Parte%202%20-%20Comparando%20a%20capacidade%20das%20vasilhas%20-%20Sua%20cria%C3%A7%C3%A3o%20%E2%80%93%20Desafio%20Final
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ae89557b-fab6-4868-8409-ea102c005358&instituto=objetivo&referencia=Comparando%20a%20massa%20dos%20produtos:%20Parte%202%20-%20Comparando%20a%20capacidade%20das%20vasilhas%20-%20Sua%20cria%C3%A7%C3%A3o%20%E2%80%93%20Desafio%20Final
https://youtu.be/NZncaWgmhps
http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/
https://www.cokitos.pt/math-boy/play/
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9437
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
http://www.objetivobp.com.br/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 23/11 

CIÊNCIAS: Fazer atividades de AV2 de Ciências (Clique aqui para saber quais são as folhas impressas, que estão no plástico que 

você usará.) 

Estudar as páginas: 115 até 125; 129 até 133 

PORTUGUÊS: MÓDULO 8: “MUITO PRAZER, EMÍLIA!” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 76 + Recortar as páginas 117 até 130 (APENAS RECORTAR, FAREMOS ESSAS PÁGINAS NA PRÓXIMA 

SEMANA, ENTRE OS DIAS 25/11 ATÉ DIA 04/12) 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – assistir a partir de 18:11 minutos) 

Fazer apostila: páginas 81 e 82 

Lição de Casa: páginas 111 e 112 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas 

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=K8naEyN4pQU. 

Objetivos: Trabalhar cantigas de Rodas, Ritmo, Lateralidade, Musicalidade, coordenação motora e noção espacial. 

Atividade: Marcar no chão com a fita o jogo da velha. Ocupar o quadrado do canto. Colocarei a música da Abóbora se faz melão (link 

abaixo), e vocês saltarão conforme pede.  

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação) 
 

TERÇA-FEIRA – 24/11 

PORTUGUÊS: Fazer atividades de Revisão de AV2 de Português (Clique aqui para saber quais são as folhas impressas, que estão 

no plástico que você usará.) 

Fazer folhinha: (Clique aqui para saber quais são as folhas impressas, que estão no plástico que você usará.) 

Estudar as páginas: 56 até 59; 67 e 68; 77 até 80. 

Lição de Casa: páginas 113 e 114 

ENTREGAR NO DIA 26/11, OS SEGUINTES MATERIAIS: APOSTILAS DO 4ª BIMESTRE E TODOS OS CADERNOS (VERMELHO/ 

AZUL E VERDE) 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=Jn_1g5lVRTg com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 4 – Lesson 4 – Showing love to the world 

Páginas: 30 a 33 

Vídeo do Portal: Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Lesson 4: Showing love to the world – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d8ba0050-14e9-41bc-8c4a-

4e9c23df9f8c&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Showing%20love%20to%20the%20world%20%20%E2%80%93%20Part

%202  

Homework: Destacar a página cartonada 43 para a próxima semana; fazer a página 39, exercício 3 e a página 40 da REVIEW. 

Obs.: Caso haja dúvidas sobre como fazer, assistir ao vídeo: 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Review 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=01c70cbd-f48a-49a8-bcbd-

2a903d05cb52&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_III_3Ano_AD  

Entregar a apostila 4 de Inglês no Colégio Objetivo no dia 26 de novembro das 13h30 às 17h. Deixar a folha destacada em casa. 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/B1FhPCjMpHo com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Página 46 e 47 

Notas musicais 

Sistema de cores 

Exercícios de notação musical 

ENTREGAR APOSTILA DE MÚSICA DO 2º SEMESTRE: DIA 26/11 – DAS 13H30 ÀS 17H 

  AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação)  

 

https://docs.google.com/document/d/1zsVKZNZ-fLVPbV2JnAjPICLAAoZflfWtDlL__vpCDOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zsVKZNZ-fLVPbV2JnAjPICLAAoZflfWtDlL__vpCDOI/edit?usp=sharing
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c8ed0280-64fd-42a9-9c21-02efebe6b5a8&instituto=objetivo&referencia=Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto%20%E2%80%9CCosturando%20Mem%C3%B3rias%E2%80%9D
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c8ed0280-64fd-42a9-9c21-02efebe6b5a8&instituto=objetivo&referencia=Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto%20%E2%80%9CCosturando%20Mem%C3%B3rias%E2%80%9D
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9c15332a-e97c-4af8-b143-9e47ea3544dd&instituto=objetivo&referencia=Ortografia%20%E2%80%93%20Letra%20S%20/%20Encerramento
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9c15332a-e97c-4af8-b143-9e47ea3544dd&instituto=objetivo&referencia=Ortografia%20%E2%80%93%20Letra%20S%20/%20Encerramento
https://www.youtube.com/watch?v=K8naEyN4pQU
http://www.objetivobp.com.br/
https://docs.google.com/document/d/1mC-2ojklsCUnfDr8Wwi7q-MRu6SEqYSRGCsUlWGT4JY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LZMqO5kuI-zOgRf4po4_TtQTAc-QJ6Y_Yo3pyo0qq6s/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Jn_1g5lVRTg
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d8ba0050-14e9-41bc-8c4a-4e9c23df9f8c&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Showing%20love%20to%20the%20world%20%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d8ba0050-14e9-41bc-8c4a-4e9c23df9f8c&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Showing%20love%20to%20the%20world%20%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d8ba0050-14e9-41bc-8c4a-4e9c23df9f8c&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Showing%20love%20to%20the%20world%20%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=01c70cbd-f48a-49a8-bcbd-2a903d05cb52&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=01c70cbd-f48a-49a8-bcbd-2a903d05cb52&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_III_3Ano_AD
https://youtu.be/B1FhPCjMpHo
http://www.objetivobp.com.br/

