
 

 

Inf.: 0799/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 02 de dezembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A e B – Ensino Fundamental 
    Planejamento Semanal de 02, 03 e 04/12 

 

#fiqueemcasa 

 

O ano letivo está chegando ao fim e neste momento, toda nossa equipe pedagógica e admi-

nistrativa gostaria de agradecer por todo o apoio e reconhecimento de nosso trabalho e esforço em 

virtude dos procedimentos adotados pelo Colégio Objetivo em tempos de pandemia! 

A importância das atividades e a permanência da rotina de estudos para evitarmos perdas 

acadêmicas foi fundamental para o crescimento pedagógico durante a suspensão das aulas e para 

manter estreitos os laços entre professores e alunos neste período de afastamento presencial. 

Vocês são muito importantes para nós e gostaríamos de parabenizá-los pela dedicação em 

auxiliar seu filho em sua aprendizagem! Vocês, sem dúvida fizeram a diferença na vida deles e 

contribuíram para o prosseguimento de estudos! 

 

 MUITO OBRIGADO! 
Colégio Objetivo Bragança 

 

 

 
 



 

 

 
 
Planejamento Semanal de 02 a 04/12 

QUARTA-FEIRA – 02/12 

CIÊNCIAS: ATIVIDADES DE REVISÃO (Iremos utilizar apostila de Ciências do 3º bimestre) 

PORTUGUÊS: Sítio do Picapau Amarelo – “O SACI” (Episódio 1 Clique aqui / Episódio 2 Clique 

aqui) 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): A atividade dessa semana dentro de nosso 

quadro MELHORES DO ANO será por conta de nossos alunos!!!  

Portanto não haverá orientação por vídeo, sendo necessário apenas aparecer em nossa ADD e se 

divertir junto com a gente. E aí, qual será a brincadeira escolhida?  

Se não for possível estar junto conosco, verifique em meu canal qual atividade escolher para brincar 

muito! https://www.youtube.com/channel/UCya_x5r9Na6PHFwhm5MsJIA?view_as=subscriber 
 

QUINTA-FEIRA – 03/12 

MATEMÁTICA: ATIVIDADES DE REVISÃO (Iremos utilizar apostila de Ciências do 3º bimestre) 

PORTUGUÊS: Sítio do Picapau Amarelo – “O SACI” (Episódio 3 Clique aqui) 

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

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

há necessidade de assistir a meu vídeo com as orientações. 

 
Programação: Nessa semana, nossas atividades estão super especiais sobre o Natal!!! E ainda temos desenhos e dicas de filmes! 

 PAC MAN MATEMÁTICO DE NATAL 

 CAIXA DE BLOCOS - NATAL 

 QUATRO EM LINHA 

 PING PONG DE NATAL 

 JOGOS DE NATAL DIVERSOS 

 JOGOS EDUCATIVOS DE NATAL - DIVERSOS 
 

Desenhos sobre o Natal: 

 TURMA DA MÔNICA: AS DOZE BADALADAS DOS SINOS DE NATAL 

 TURMA DA MÔNICA: LINDA NOITE DE NATAL 

 TURMA DA MÔNICA: UM FELIZ NATAL PARA TODOS 

 

Dicas de filmes sobre tecnologia, games ou personagens de games para assistir nas férias (podem ser encontrados na internet ou 
em canais por assinatura como Tele Cine, Netflix, Amazon Prime Vídeo, ou ainda alugados em Tvs por assinatura como Net, Vivo, etc.): 

 Pixels 

 Minecraft o filme 

 Emoji o filme 

 Detona Ralph 

 WiFi Ralph – Quebrando a internet 

 Sonic o filme 

 Wall-e 

 Operação Big Hero 

 Robôs 

 Astro Boy 

 
  

Queridos alunos e famílias: 
PARA ASSISTIR À MENSAGEM ESPECIAL DA  
PROFª. GABI A TODOS VOCÊS, CLIQUE AQUI. 

Um grande abraço a todos com muitas saudades e boas férias!  
Professora Gabriela Leme – Informática ♥ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=weHjxS4ajnY
https://www.youtube.com/watch?v=mjJr9sCcNCE&t=1324s
https://www.youtube.com/watch?v=mjJr9sCcNCE&t=1324s
https://www.youtube.com/channel/UCya_x5r9Na6PHFwhm5MsJIA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=v3eSAoyddDM
https://youtu.be/HptYMQuxa-k
https://www.digipuzzle.net/minigames/pacman/pacman_math_christmas.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.digipuzzle.net/christmas/cartoons/puzzles/boxpuzzle.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/fourinarow/fourinarow_christmas.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.papajogos.com.br/jogo/christmas-pong.html
https://www.papajogos.com.br/jogos-de-natal/
https://www.digipuzzle.net/pt/jogoseducativos/natal/
https://www.youtube.com/watch?v=rzDQZcwfNiw
https://www.youtube.com/watch?v=0O2aVH5Z0Ps
https://www.youtube.com/watch?v=RdmsiOTjj9E
https://youtu.be/ZZHCW1BHHDM


 

 

 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 04/12 

Quiz de Português - Preparamos um quiz, juntando tudo que aprendemos ao longo do ano na disciplina de português. Vamos lá, enca-

rar esse desafio? Clique aqui /Clique aqui 

Quiz de matemática – Agora chegou a hora da matemática. Vamos arrasar nesse quiz. Clique aqui / Clique aqui 

Vídeo com mensagem final Clique aqui /  

ARTE: Criar um teatro com bonecos de papel. Cada um deve criar um personagem usando criatividade e materiais disponíveis em 

casa. Atenção! Você deverá apresentar seu boneco para a turma da classe. Não  se esqueça de dar um nome, idade, coisas que ele 

gosta de fazer e comer... Crie uma personalidade pra ele!  

Divirta se!!!! 

Vídeo de Apoio: https://youtu.be/duztpK8hHws  

 

 

https://rachacuca.com.br/quiz/101806/ortografia-e-gramatica-i/
https://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php?title=ortografia_2&q=1
https://pt.quizur.com/trivia/atividade-de-matematica-3-ano-uUPi
https://www.soescola.com/quiz-de-matematica-3-ano
https://www.youtube.com/watch?v=Jv1aGFNfQqI
https://youtu.be/duztpK8hHws

