
 

 

Inf.: 0693/20 
 
 

Bragança Paulista, 28 de outubro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 28/10 a 03/11 

 

#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  

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Planejamento Semanal de 28/10 a 03/11 
 

QUARTA-FEIRA – 28/10 

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

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora ) 

 Fazer apostila: páginas 52  e 53 

 Lição de Casa: páginas 102 e 103 

GEOGRAFIA: Módulo 4 – “A natureza em foco” 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia ) 

 Fazer apostila: páginas 229 até 232 

 Lição de Casa: páginas 228 e 229 

 

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=5uvAPSdUgO4&t=15s com as orientações do professor Jefferson 

Caetano. 

Programação: Acesse o link acima para ter acesso ao passo a passo das atividades 

1 – SE VIRA NOS 30” – CÓDIGO e VAI-e-VOLTA (Agilidade com mãos e pernas) em 30 segundos  

2 – EXPERIÊNCIAS COM MEU CORPO – Músculos em ação!  

Até a próxima ADD! 
 

QUINTA-FEIRA – 29/10 

HISTÓRIA: Módulo 4 -  “A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO”   

 Fazer apostila: páginas 168 até 178 

 Lição de Casa: páginas 180, 205 até 211 (jogo da memória) 

CIÊNCIAS: Módulo 4 -  “LUZ E SOM E AS PERCEPÇÕES DO MUNDO QUE NOS CERCA”   

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a prô Maíra) 

 Fazer apostila: páginas 115 até 119 

 

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

https://youtu.be/9A3kYR7aUpk 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 reforçar os estudos unindo Informática e Matemática, além de 

treinarmos um pouco de digitação! 

 TABUADA DO PIPOCA 

 CÁLCULO MENTAL- MULTIPLICAÇÃO 

 JOGO DE DIGITAÇÃO 

_________________________________________ 
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 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1374dc4d-6fdc-4b88-ae20-e4715f09cce5&instituto=objetivo&referencia=Atividade%20inicial%20%E2%80%93%20Muito%20prazer,%20Em%C3%ADlia!
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c62597d-d017-432e-b225-623b7dedcffd&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias%20/%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta
https://www.youtube.com/watch?v=5uvAPSdUgO4&t=15s
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=87d61046-c591-4371-aa14-e4edf4a69486&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Como%20percebemos%20o%20mundo
https://youtu.be/9A3kYR7aUpk
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-tabuada-do-oddie/
https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/calculo-mental-multiplicacao/
https://www.typing.com/br/student/game/type-toss
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494


 

 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 30/10 

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

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) 

 Fazer apostila: páginas 54 até 59 

 Lição de Casa: página 104 

 TRABALHO – CAPRICHE!!! Confecção da boneca Emília, utilizando tecidos, rolinhos de papel  ou qualquer material re-

ciclado. Apresentar na nossa exposição virtual, na aula on-line, dia 13/11. 

 SUGESTÕES PARA  FAZER A EMÍLIA: Clique aqui / Clique aqui / Clique aqui /  

CIÊNCIAS: Módulo 4 -  “LUZ E SOM E AS PERCEPÇÕES DO MUNDO QUE NOS CERCA”   

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a prô Maíra) 

 Fazer apostila: páginas 120 até 122 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/coCz40VmpDE com as orientações da professora Adriana. 

Apostila pág. 57 e 59 

Abaporu e inventando um bicho  

Ler e responder pág.  57 

Fazer a proposta da pág. 59 

Assistir o vídeo sobre a Tarsila do Amaral: https://youtu.be/RqpLoWtMb1E 
 

SEGUNDA-FEIRA – 02/11 

 

FERIADO 
 

 

TERÇA-FEIRA – 03/11 

MATEMÁTICA: Módulo 12 -  “DIVIDIR E MULTIPLICAR”  

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia) 

 Fazer apostila: páginas 30 até 36 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/vSDCIoPLKe0 com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – Páginas: 41, 42 e 43.  

As claves – conhecendo a clave de sol 

As notas musicais 

Música: A alegria das notas 

OBS: Deixe sempre sua flauta à disposição, eventualmente teremos treinos no final da aula. 

 INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=0ms-1jgIYNk com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 4 – Lesson 3 – Give thanks around the world 

Páginas: 18 a 21 

Vídeo do Portal:  

 Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Giving thanks around the world – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7958448f-bf3c-4f2c-9bf6-

3544994eff2e&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD  

Homework: página 39, exercício 2 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=37f16293-e57c-4a34-8c3d-167c019a6cad&instituto=objetivo&referencia=Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto%20-%20Gram%C3%A1tica:%20Verbos
https://www.youtube.com/watch?v=TPL4eYNlc04
https://www.youtube.com/watch?v=TVEmSgqO-eo
https://www.youtube.com/watch?v=L9kzM42o470
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5483107-abaa-4182-bf0d-b2f23428e8cd&instituto=objetivo&referencia=Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://youtu.be/coCz40VmpDE
https://youtu.be/coCz40VmpDE
https://youtu.be/RqpLoWtMb1E
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7adea6a9-4276-4679-bf2e-1a20c3c9b6ca&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Hora%20da%20Oficina%20/%20Situa%C3%A7%C3%A3o-problema/%20Hora%20de%20calcular%20/%20Agora,%20%C3%A9%20com%20voc%C3%AA!
https://youtu.be/vSDCIoPLKe0
https://www.youtube.com/watch?v=0ms-1jgIYNk
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7958448f-bf3c-4f2c-9bf6-3544994eff2e&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7958448f-bf3c-4f2c-9bf6-3544994eff2e&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD

