
 

 

Inf.: 0178/20 
 

 
Bragança Paulista, 03 de Junho de 2020. 

    

#fiqueemcasa 
 

3° ano B - Ensino Fundamental 

 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 
aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação 
Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as atividades que deverão 
ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; basta 
clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 
execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo de 
aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês deverão 
fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preciso entender que 
estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria 
(9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Atenção! Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo ou Plantão de dúvida devido ao feriado de 
Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

                                                                                                                                  Saudades... Com carinho 

Professores do 3° ano 

 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
Programação para a semana de 03/06 a 09/06. 
 

QUARTA-FEIRA – 03/06 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da professora Carol (No final a Prô Carol preparou uma surpresa para vocês).     

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 - CONFABULANDO 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

Fazer Apostila: página 33. 

Lição de Casa: páginas 114 e 115. 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2 – IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna e a Prô Cris)  

Fazer Apostila: páginas 96 até 103. 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/JTYINzTq8Cscom as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nessa semana, reforçaremos muitos conteúdos trabalhados em Língua Portuguesa e Matemática, além de exercitarmos a 

habilidade de digitação no teclado! Preparados? Vamos lá!!!  

Sequência numérica: http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/reta-numerica-submarina/ 

Par ou ímpar: http://www.escolagames.com.br/jogos/parOuImpar/ 

Quebra-cabeças das fábulas: https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2269 

Caça-palavras – fábulas: https://www.ludicas.com.br/palavras/caca-palavras/ 

Jogos de tabuleiro diversos para se divertir: https://poki.com.br/tabuleiro 

Habilidades de digitação e localização de letras no teclado (PARA COMPUTADOR): 

https://www.digipuzzle.net/minigames/meteorrain/meteorrain.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/digitando/index.htm 

Você assistiu a vídeoaula sobre NETIQUETA da semana passada? Não??? Então, aqui vai mais uma oportunidade! Envio novamente o link 

da aula! Assista com atenção!  

Se você já assistiu a essa aula com atenção na semana passada, tudo bem! Mas se quiser ver novamente, também poderá aproveitar a 

oportunidade! 

“Netiqueta”- regras de ouro para os nossos BATE PAPOS VIRTUAIS:  https://youtu.be/8d4JUGk8hoQ 

E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Teremos mais um desafio! Será TOP!!! 
 

QUINTA-FEIRA – 04/06 

MATEMÁTICA: MÓDULO 4 – FÁBRICA DE BRINQUEDOS 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) – 

Fazer apostila: páginas19 até 23 - Lição de Casa: páginas 58 e 59. 

HISTÓRIA: MÓDULO 2 – MODO DE VIDA NO CAMPO E NA CIDADE 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cláudia) 

Fazer apostila: páginas 168 e 169 - Lição de casa: 207. 

INTERVALO  

INGLÊS: Acessar o link:  Clique aqui com as orientações da teacher Amanda.   

Aula 1 - Lesson 2 – We all have...something to learn! Acessar o link: Clique aqui  

Assistir o vídeo com as orientações do Teacher Wellington. Fazer as atividades das páginas: 16 a 18. 

Aula 2 - Lesson 2 – We all have...something to learn! Acessar o link: Clique aqui 

Assistir o vídeo com as orientações do Teacher Wellington. Fazer as atividades das páginas: 19 a 21. 

Sugestões de atividades extras: Acessem o link abaixo para praticar mais as horas em inglês com jogos e música interativa: 

Clique aqui    Clique aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/i-9ObSpGdbE
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e43a34ff-ee51-4c15-b89b-7d7a254cef20&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e43a34ff-ee51-4c15-b89b-7d7a254cef20&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_3Ano_AD
https://youtu.be/WiHjH1XDuX4
https://youtu.be/JTYINzTq8Cs
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/reta-numerica-submarina/
http://www.escolagames.com.br/jogos/parOuImpar/
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2269
https://www.ludicas.com.br/palavras/caca-palavras/
https://poki.com.br/tabuleiro
https://www.digipuzzle.net/minigames/meteorrain/meteorrain.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/digitando/index.htm
https://youtu.be/8d4JUGk8hoQ
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6fe67cc7-fdb3-45bc-9670-5bfcbb29aad2&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_II_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50d4e851-8d80-4508-a466-9b243627c9fd&instituto=objetivo&referencia=200330_ClaudiaCardoso_Historia_III_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=sCwawpVc6dQ
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0a0ef512-1ece-4706-8a82-414a44ffbe05&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3c855f13-bdf7-435b-8fe8-d2db9d5d3279&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_III_3Ano_AD
https://www.helpfulgames.com/subjects/mathematics/tell-time.html
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/hickory-dickory-dock


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 05/06 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 - CONFABULANDO - Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

Fazer apostila: páginas 34 até 36. 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2 - IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA - Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Carol) 

Fazer apostila: página 104. 

INTERVALO  

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/NaEte5LY_4M com as orientações da professora Cris.  

Figuras Musicais: Semínima e colcheia; 

Célula rítmica: leitura de sequencias. 

Apostila: cartonado da página 43 - Dominó Musical. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 08/06 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 - CONFABULANDO - Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

Fazer apostila: páginas 37 até 39 - Lição de Casa: páginas 116 e 117. 

GEOGRAFIA - MÓDULO 2 - PAISAGENS RURAIS - Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cláudia e a Prô Cris)   

Fazer apostila: páginas 232 até 235 - Lição de Casa: página 257. 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=kcmOB0vAySo com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Coordenação Motora Fina; Noção espacial; Competição e tática. 

Material: mesa, 6 tampas de garrafa Pet e um “gol”. 

Atividade: Futebol com dedos. Pode jogar sozinho ou em dupla, em cima da mesa, cada lado da mesa um gol, dentro do gol duas tampi-

nhas sobrepostas, seria o goleiro, cada participante com 3 tampinhas do seu lado do campo (não marcar o meio de campo), precisará 

avançar até o gol do adversário, porém com o dedo batendo nas tampinhas, precisará movimentar uma peça entre duas, fazendo um “8”. 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=WJkTpNJS0x8 com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima:  

 PROPOSTA DA SEMANA: CAÇA PALAVRAS – “Brincadeiras Antigas” 

A atividade dessa semana apresenta um caça-palavras onde as crianças deverão procurar pelo nome de brincadeiras antigas, muito 

conhecidas por todos. O Caça-Palavras pode ser encontrado no APP do Colégio (disponível no ambiente Conteúdo de Au-

la/dever), favor imprimir. 

A ideia é que as crianças possam não só se divertir com o caça-palavras como também realizar algumas das brincadeiras propostas, fican-

do ainda mais especial se algum responsável puder compartilhar esse momento e reviver um pouco de sua infância.  

 MEU CORPO: Nessa semana continuaremos a trabalhar com a força, verificando quais músculos realizam esforço nos movimen-

tos “Saltar e arremessar de bola contra o chão” e “Luta de Dedo”, apresentados a seguir. 

                  
Saltar e Arremessar a bola contra o chão   Luta de Dedo 

 
Tente realizar a atividade por algumas vezes e perceba também o quanto você se ajusta à atividade, melhorando a execução do movimento 
(melhorando a técnica) e com isso usando melhor a força.   

 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c601b706-7d86-4e93-945a-5348a249be54&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_3Ano_AD
https://youtu.be/St8EPFwz4ho
https://youtu.be/St8EPFwz4ho
https://youtu.be/NaEte5LY_4M
https://youtu.be/NaEte5LY_4M
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3bc8eb88-671c-418f-b3ec-f0cc0503fca0&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_3Ano_AD
https://youtu.be/iykS5jmIQ5s
https://www.youtube.com/watch?v=kcmOB0vAySo
https://www.youtube.com/watch?v=WJkTpNJS0x8


 

 

 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 09/06 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 - CONFABULANDO 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

Fazer apostila: págs. 40 até 46 

MATEMÁTICA: FOLHA EXTRA - FIXAÇÃO DAS CONTINHAS DE SUBTRAÇÃO E SITUAÇÕES - PROBLEMA 

Observação: As atividades extras estão disponíveis no APP, ambiente conteúdo de aula/dever. Imprima ou copie as atividades numa 

folha, resolva os exercícios propostos, depois guarde numa pasta, para serem corrigidos e colados no caderno. 

Lição de Casa: págs. 60 até 62. 

INTERVALO  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=t6syWTExJ-g com as orientações da professora Adriana.   

Módulo 4: página 31 (figura humana). 

Peça ajuda para alguém na casa de vocês, essa pessoa será seu modelo pra desenhar e ela deverá fazer uma posição corporal e em 

seguida você fará o desenho. 

Assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Yo93cMa5Ifs&t=235s. Ele é super legal e ajudará vocês.  

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=078d22a5-1d4f-48d1-a2ae-9d4f9c3fd287&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=t6syWTExJ-g
https://www.youtube.com/watch?v=Yo93cMa5Ifs&t=235s

