
 

 

Inf.: 0152/20 
 

 
Bragança Paulista, 27 de maio de 2020. 

 

    
#fiqueemcasa 

 

3° ano B – Ensino Fundamental 

A partir desta 4ª feira, 27 de maio, a forma de acesso aos plantões e bate-papos, vai mudar e as 
reuniões anteriores serão desativadas. 

Acesse o link a seguir para participar das novas reuniões do Zoom: 

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará! Para acessar, basta 
entrar em nosso site www.objetivobp.com.br. 

Lá encontrarão os horários, os links e IDs para quando necessário. 

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, disponibilizaremos 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 preci-
so 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 von-
tade para retornar às explicações das vídeoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
 

Saudades... Com carinho 
Professores do 3° ano. 

 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivobp.com.br/
file://192.168.1.5/e/Mecanografia/Geral/2020/Informativos/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 27/05 a 02/06 

QUARTA-FEIRA - 27/05 

Acessar o link: https://youtu.be/yTmqXyirb8s com as orientações da professora Carol.   

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 - CONFABULANDO 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

Fazer Apostila: página 17 até 22 - Lição de casa: página. 112. 

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

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cláudia) - Fazer Apostila: páginas 162 a 165. 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/6gdXNDc-0vw com as orientações da professora Gabriela Leme. 

 Programação: Nessa semana, reforçaremos muitos conteúdos trabalhados nas outras disciplinas! Preparados? Então, vamos lá!!! Se 

achar alguma informação nos links abaixo importante ou interessante, anote-a na sua agenda e comente no bate papo com as professo-

ras Cris ou Carol! 

Jogo “Quanto custa?” (Matemática): http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/quanto-custa/ 

Vida no campo (História): http://www.escolagames.com.br/jogos/criandoZebu/?deviceType=computer 

Planeta Terra e seus movimentos (Ciências): https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=6735 

Capitão Tormenta e Paco em: “Movimentos da Terra” (Ciências): https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1825 

Fábula – A lebre e a tartaruga (jogo): http://igkids.ig.com.br/jogos-online/educativos/a-lebre-e-a-tartaruga/ 

CONTEÚDOS ESPECIAIS: Ferramentas do aplicativo ZOOM (editar nome, plano de fundo virtual e idioma):  

https://youtu.be/GBq3y91c-bw  

“Netiqueta”- regras de ouro para os nossos BATE PAPOS VIRTUAIS (assista antes do seu próximo bate papo com professores):  

https://youtu.be/8d4JUGk8hoQ 

OBS.: Não há necessidade de realizar todas as tarefas e assistir a todos os vídeos de Informática no mesmo dia. Se desejar, poderá 

organizar-se da forma que for melhor para você durante toda a semana. 

E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Teremos desafio! Será demais!!! 
 

QUINTA-FEIRA - 28/05 

MATEMÁTICA: MÓDULO 4 – FÁBRICA DE BRINQUEDOS 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cris e a Prô Carol) - Fazer apostila: página 11. 

Assistir vídeo:  Clique aqui (com a Prô Cris e a Prô Carol) - Fazer apostila: página 12.  

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cris e a Prô Carol) - Fazer apostila: página 13. 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) - Fazer apostila: páginas 14 até 16. 

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

Fazer apostila: páginas 166 e 167 - Lição de Casa: página 206. 

INTERVALO  

INGLÊS: Acessar o link: https://youtu.be/HqaUJ4gjuho com as orientações da teacher Amanda.   

Aula 1 - Lesson 1 – We all have...love to give! Acessar o link: Clique aqui para assistir o vídeo com as orientações do Teacher Wel-

lington.- Fazer as atividades das páginas 9, 10 e11. 

Aula 2 - Lesson 2 – We all have...something to learn! Acessar o link: Clique aqui para assistir o vídeo com as orientações do Teacher 

Wellington. - Fazer as atividades das páginas 12, 13, 14 e 15 

Sugestões de atividades extras: Acessem os links abaixo para praticar mais o vocabulário de animais selvagens que estamos apren-

dendo na nova lição “We all have...something to learn!” 

Clique aqui                          Clique aqui 1                                 Clique aqui 2 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yTmqXyirb8s
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=28eaa5a9-125e-4568-8fd3-a8ff175b779e&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_3Ano_AD
https://youtu.be/gd6riiRUiek
https://youtu.be/6gdXNDc-0vw
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/quanto-custa/
http://www.escolagames.com.br/jogos/criandoZebu/?deviceType=computer
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=6735
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1825
http://igkids.ig.com.br/jogos-online/educativos/a-lebre-e-a-tartaruga/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/8d4JUGk8hoQ
https://youtu.be/mmFgsYa_BaU
https://youtu.be/ssd4hGFegvU
https://youtu.be/9DAKtDckdj4
https://youtu.be/wXjZwbhsQJE
https://youtu.be/HqaUJ4gjuho
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1dc273f4-b9fa-4151-9ad6-529d558e17ee&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_V_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1a0c7609-e4c6-4061-96a2-bf7aa94de31c&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_I_3Ano_AD
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/wild-animals-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/wild-animals
https://matchthememory.com/jungle


 

 

 
 

 

SEXTA-FEIRA - 29/05 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 – CONFABULANDO 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) - Fazer apostila: páginas 23 até 26. 

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

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) - Fazer apostila: páginas 88 até 92. 

INTERVALO  

MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/80kQPIq-ocY com as orientações da professora Profª Cris.  

Figuras de som e pausas. 

Apostila – páginas 41 e 42 – cartonados das figuras e pausas. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 01/06 

MATEMÁTICA: MÓDULO 4 – FÁBRICA DE BRINQUEDOS 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) - Fazer apostila: páginas 17 e 18 - Lição de Casa: página 57. 

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

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) - Fazer apostila: página 93 até 95.  

ATENÇÃO!!!!! Na página 93 vocês deverão registrar, diariamente, durante uma semana, ou seja, você começará a anotar hoje, dia 

01/06 e terminará domingo, dia 07/06. 

INTERVALO  

 EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=ioNw_Gk2RP4  com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Esporte de marca, precisão e invasão; estimular agilidade, orientação espacial; coordenação motora; equilíbrio, atenção, 

mira e velocidade. 

Atividade: Teja (malha) mexicana. Traçar no chão de 3 a 4 quadrado e um círculo em seguida aos quadrados; cada participante 

com três tampinhas; o objetivo e levar as três tampinhas até o círculo, porém conduzindo pulando em um pé, jogar com a mão no 1º 

quadrado, pular em um pé e chutar para o próximo e assim sucessivamente, quando errar passa a vez para o outro, vence quem 

colocar as 3 tampinhas no círculo primeiro. 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=S79dnxvnx5I com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

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

DESAFIO DA SEMANA: 

Para o desafio da semana “Guitar Hero”, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=EL47tWpObn4&list=PLyIqV8pDldwNmNDQXLY1rjJRKtlu2uPpc  

Divirta-se ao som do Rock´n Roll !  

Para isso você deve fazer ou desenhar 5 (cinco) quadrados de papel, fita crepe, giz ou qualquer outra material e colocá-los à sua 

frente, tentando acompanhar as notas da guitarra (seguindo as cores ou posições dos círculos mostrados no vídeo). 

Você pode realizar esta atividade tocando os nos quadrados com as mãos (Fácil) ou com os pés (Difícil).  

QUE ESPORTE É ESSE¿ 

O esporte da semana passada era o SEPAKTACRAW!  

O Sepaktacraw é um esporte com mais de 500 anos de origem asiática que mistura os fundamen-

tos do vôlei, as habilidades do futebol e a agilidade e flexibilidade das artes marciais. Em malaio, Sepak = 

chute e Takraw = bambu, “chute no bambu”, isso porque a bola do jogo originalmente era feita de rattan (uma 

espécie de bambu), mas que desde 1982 deu lugar a uma bola de tecido sintético (plástico) que imita o bam-

bu. Pesquise alguns vídeos sobre o esporte e se surpreenda com os movimentos! 

PARA ESSA SEMANA O ESPORTE SERÁ ESSE DA IMAGEM AO LADO >>>  

Pesquise pelos diferentes tipos de jogos de tabuleiro e descubra os nomes desse jogo 

(olha aí a dica!) e como jogá-lo. 

 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a8ed38c4-4c4e-4abe-86cf-d9cedd3103e7&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_3Ano_AD
https://youtu.be/l52dNgTZjgk
https://youtu.be/80kQPIq-ocY
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1aae695d-e325-46c2-8df3-760d32470dc8&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_I_3Ano_AD
https://youtu.be/fitTR5RM2qc
https://www.youtube.com/watch?v=ioNw_Gk2RP4
https://www.youtube.com/watch?v=S79dnxvnx5I
https://www.youtube.com/watch?v=EL47tWpObn4&list=PLyIqV8pDldwNmNDQXLY1rjJRKtlu2uPpc


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 02/06 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 – CONFABULANDO 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

Fazer apostila: páginas 27 até 29. 

Assistir vídeo:  Clique aqui (com a Prô Carol) 

Fazer apostila: página 30 até 32. 

Lição de casa: página 113. 

INTERVALO  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=3hCBogwsK8Q com as orientações da professora Adriana.   

Módulo 3 - A arte e as questões sociais. 

Assistir a vídeo aula:  Clique aqui, com a professora Jéssica e em seguida responda às perguntas sobre as duas imagens da pági-

na 27. 

Na página 29 você conhecerá o fotografo Sebastião Salgado que retrata os acontecimentos sociais através da fotografia e faz expo-

sições para o público conhecer o seu trabalho.  

Chamamos o Sebastião Salgado de fotojornalista pois ele une fotografia e notícia ao mesmo tempo. 

Boa atividade! 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b613b66-595b-48e9-8683-67eb62f883b2&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_V_3Ano_AD
https://youtu.be/kNg_a1tuMfY
https://www.youtube.com/watch?v=3hCBogwsK8Q
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b43ac797-6cc6-441a-a459-1ebd455a0a53&instituto=objetivo&referencia=200413_JessicaQuinez_Arte_3Ano_AD

