
 

 

Inf.: 0391/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 29 de julho de 2020. 
 

  
 

 #fiqueemcasa 
 

3° ano A – Ensino Fundamental 

 

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. 

           Daremos continuidade a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), 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 será 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  

 

 

 

 

 

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


 

 

 
Planejamento Semanal de 29/07 a 04/08 
 
Obs.: Solicitamos ainda que aqueles que estejam com livros da biblioteca em casa, os devolvam 
juntamente com as atividades.  

QUARTA-FEIRA – 29/07 

Acessar o link  https://youtu.be/u6HjqAoQmf4  com as orientações da professora Cris.  

PORTUGUÊS: “MEDO EU ?”  INÍCIO DO 3º BIMESTRE 

Introdução sobre a primeira unidade que trabalharemos no 3º bimestre 

Atividade Culinária: Providenciar: 

Pão de Forma (tirar a casca) 

Presunto / Muçarela 

Azeitonas (verdes e pretas) 

2 colheres de sopa de molho de tomate 

Com esses ingredientes vamos criar “monstrinhos” comestíveis. 

Para ver os modelos: Clique aqui / Clique aqui / Clique aqui  

Caixinha do medo: Cada aluno pensará em medos que o incomodam, e guardará, escrevendo ou desenhando, dentro dessa “caixinha 

do medo”. No dia seguinte, o aluno que quiser, poderá compartilhar seu “medo”. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=7k7yZzJWTjM com as orientações do professor Jefferson Cae-

tano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: 

EU AMO ESPORTES! – PARTE 2 

Na semana anterior iniciamos nossa série perguntando quais seus esportes 

preferidos e pedindo que os praticassem em casa, com as devidas adapta-

ções. Vocês tiveram acesso também a um link para o vídeo que mostra a 

variedade de esportes existentes, o amor que as pessoas demonstram por 

eles e os valores que podemos aprender.  Para essa semana vamos nos aprofundar um pouco 

no assunto: Você sabe a diferença entre BRINCADEIRA, JOGO e ESPORTE?  

Em nossa ADD conversaremos um pouco mais sobre isso. 

Por fim, que tal tentar praticar algo diferente essa semana? 

Ao brincar com o jogo “TwoPlayerGamesChallenge” que indicamos na semana passada você 

pôde praticar uma série de jogos e esportes diferentes e que até podem ser construídos em 

casa. Portanto, tente praticar um novo jogo ou esporte em sua casa ou construa você mesmo 

com materiais adaptados/reciclados. No link de orientação do professor você terá uma série de 

sugestões bem legais!  

Para mostrar a seus amigos o que você fez é possível fazer um registro fotográfico, fazer uma publicação nas redes sociais ou mostrar 

o material que produziu pela webcam em nossa próxima ADD. 

Até semana que vem! 
 

QUINTA-FEIRA – 30/07 

PORTUGUÊS: MÓDULO 5 “MEDO EU ?”   

Brincadeira: Adivinhe qual é o meu medo... 

Fazer apostila: págs. 5, 6 e 7 

Lição de Casa: Providenciar um copinho, um pedaço de algodão e alguns grãos de feijão. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/uz4f6JxkfGE com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, que tal nos divertirmos e reforçarmos nossos estudos sobre o Sistema Solar e Matemática? E depois 

vamos treinar a digitação no teclado nesse super desafio? Preparado(a)? Vamos lá!!! 

 SISTEMA SOLAR - DESAFIO 

 FORCA – SISTEMA SOLAR 

 SOMA E SUBTRAÇÃO 

 DIGITAÇÃO – TREINO (DESAFIO DOS ALIENÍGENAS) 

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) 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/u6HjqAoQmf4
https://i.pinimg.com/564x/df/05/ce/df05cecc1f5d7f5f8ccf775943da4ee8.jpg
https://vilamulher.com.br/imagens/thumbs/2013/10/22/sanduiche-75-1415-thumb-570.jpg
https://i.pinimg.com/originals/26/e5/f5/26e5f5a0990c548f678e3aaf6b6185b2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7k7yZzJWTjM
https://youtu.be/uz4f6JxkfGE
http://www.escolagames.com.br/jogos/sistemaSolar/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-forca-sistema-solar
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-subtraca-flash/
https://sense-lang.org/typing/games/typingAlienPT.php?key=brasil
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 31/07 

CIÊNCIAS: MÓDULO 3 – A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA NO PLANETA TERRA 

Experiência do Feijão Clique aqui (leia a matéria, e preste atenção no modo de fazer a experiência) 

Fazer apostila: págs. 5 e 6 

Lição de Casa: Que tal fazer uma sessão cinema nesse final de semana? 

Como você percebeu, iremos trabalhar com diversos medos... escolha um desses filmes e aproveite seu final de semana com a família. 

“A casa monstro” https://www.youtube.com/watch?v=w_liDzFCcQo&t=2s 

“Hotel Transilvânia” Clique aqui 

“Como treinar o seu dragão” Clique aqui 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/VyUDByNUH1w com as orientações da professora Adriana Fambrini.  

Confeccionar um marca página com características de uns monstrinhos aproveitando o tema do bimestre.  

Sugestão de vídeo: https://youtu.be/xjGBYtK5FTw 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 03/08 

PORTUGUÊS: MÓDULO 5 “MEDO EU ?”   

Fazer apostila: págs. 8 e 9 

HISTÓRIA: MÓDULO 3 – TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE 

Fazer apostila: págs. 165 até 168. 

 Lição de casa: págs. 163, 164, 213, 215 e 217. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=5UCcuXwh8Dw  com as orientações da professora Vivian 

Objetivos: Estimular a agilidade, a atenção, coordenação motora; o ganhar e perder e o ritmo das crianças. 

Material: Folha de sulfite peça de lego 

Atividades: "Gol a gol", usando pedra, papel e tesoura. 

 

TERÇA-FEIRA – 04/08 

HISTÓRIA: MÓDULO 3 – TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE 

Fazer apostila: págs. 169 e 170 

PORTUGUÊS: MÓDULO 5 “MEDO EU ?”   

Fazer apostila: págs. 10, 11 e 12. 

Lição de Casa: pág. 13. 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=ueb-T180zq4 com as orientações da teacher Mariana Chiarion. 

Apostila 3 – Lesson 1 - Working together around the world 

Páginas: 2 a 5 – Professions 

Vídeo do Portal: Working together around the world – Part 1 

 Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71dcbe36-a46e-4ad8-a027-

da9dd65e53b2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD  

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/vXCs8np5aMs com as orientações da professora Cris. 

Canto coral – Canção folclórica do Congo 

Música: Banaha 

Canto e percussão corporal 

Banaha · R. Robinson · Amadeus-IN – Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=E9t0nGVeZy4 

 

 
 

 

https://www.colegioweb.com.br/educador/por-que-o-feijao-nasce-no-algodao.html
https://www.youtube.com/watch?v=w_liDzFCcQo&t=2s
https://youtu.be/qG5vKX0QTVw
https://youtu.be/bv5TmkOdL78
https://youtu.be/VyUDByNUH1w
https://youtu.be/xjGBYtK5FTw
https://www.youtube.com/watch?v=5UCcuXwh8Dw
https://www.youtube.com/watch?v=ueb-T180zq4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71dcbe36-a46e-4ad8-a027-da9dd65e53b2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71dcbe36-a46e-4ad8-a027-da9dd65e53b2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD
https://youtu.be/vXCs8np5aMs
https://www.youtube.com/watch?v=E9t0nGVeZy4

