
 

 

 
 
Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 2021. 

 
Srs. Pais e/ou Responsáveis dos alunos do 3° ano A do Ensino Fundamental 

 
PLANEJAMENTO SEMANAL DE 22/02 A 26/02 

 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1   (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

companhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 22/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Fazer apostila: páginas 16 e 17. Lição de Casa: páginas 106 e 107. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

BIBLIOTECA: Assistir vídeo: Clique aqui (Assistir a partir de 7:00, com a Prô Débora) 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Unidade 1: Ritmo, pulso, acento métrico e andamento – páginas 7 e 8. EAD 

Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de música  (com o Prof. Fernando) 

 
 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA:  Nessa semana vamos aprender um pouco mais sobre a velocidade 

com nossa amiga lebre! Você se lembra da atividade da semana passada, onde você trei-

nou a corrida utilizando a parte da frente do pé?  Pois ela será muito importante para as 

atividades dessa semana! Nessa semana você deve contar com a ajuda de um adulto e de 

um relógio com cronômetro para a realização da tarefa. Você encontra a função cronômetro 

em relógios digitais e celulares. Você deve estar em um local plano e sem obstáculos à frente e, o sinal de 

"já" dado pela pessoa com o cronômetro, você deverá correr o mais rápido possível em linha reta até que o 

cronômetro aponte 10 segundos. Quando isso acontecer o responsável deverá marcar onde (ou em que dis-

tância) você conseguiu chegar. Faça esse teste algumas vezes respeitando certo tempo de descanso entre 

as tentativas, verificando se consegue percorrer maior distância conforme melhora sua corrida e se acostuma 

com o espaço. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 1 – “ESCOLA DE ANIMAIS” Assistir vídeo: Clique aqui ( com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 5 até 8. CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Fazer apostila: páginas 99 e 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=08bdc8c7-92ba-4909-9db6-4a71a487194b&instituto=objetivo&referencia=201120_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d396afec-68d5-4f6d-85ef-5a03c11b662a&instituto=objetivo&referencia=210114_FernandoAntunes_Musica_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=918f24f2-d9a0-4e8b-a857-f5f467227434&instituto=objetivo&referencia=201130_DeboraCruz_Matematica_I_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 23/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)   

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) - Fazer apostila: páginas 18 até 20. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” - Assistir vídeo:  Clique aqui (Assistir até 

17:50 com a Prô Kátia) 

 

 3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” - Fazer apostila: páginas 211 até 218 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” (CONTINUAÇÃO DA 3ª AULA) 

Lição de casa: páginas 246 e 247. 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Apostila 1 – Lesson 2 – Let´s preserve water for a betterworld - página 50 – Valentine´s Cards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=993f9a05-6058-4416-9fdf-d945357b61ab&instituto=objetivo&referencia=201120_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=58f6d1d1-7942-4fdf-8dc8-3f0ab35e99d5&instituto=objetivo&referencia=201130_KatiaFonseca_Geografia_I_3Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 23/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

MATEMÁTICA: CONTAS DE ADIÇÃO (FOLHA DISPONIBILIZADA NO APP - armar e resolver as continhas 

dadas pelo professor que estão na folha, em seu caderno) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: páginas 10 a 13. Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Let’s preserve water for a 

better world – Part 1. https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6370d983-d346-47e6-9087-

28ddd26c27f2&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD  

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INFORMÁTICA: Hoje vamos continuar nossos estudos sobre “Segurança na Internet! Para isso, você assisti-

rá a dois vídeos importantes e depois organizaremos os emojis e as frases sobre internet segura no “Jogo 

dos emojis: mensagem enigmática”. Por último, continuaremos navegando na incrível aventura sobre segu-

rança na Internet, a Interland!!! 

Emoji: É de origem japonesa, composto pela junção dos elementos (imagem) e moji (letra), e é considerado 

um pictograma ou ideograma, ou seja, uma imagem que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa. 

https://www.significados.com.br/emoji/ 

 

 Vídeo: Marcelo Tas e o Dia da Internet Segura 

 Vídeo: Significado dos emojis no whatsapp 

 Internet segura – Jogo dos emojis: mensagem enigmática (Power Point) – é necessário baixar o arquivo 

 INTERLAND – teste seus conhecimentos sobre Internet Segura! 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Maíra)  

Fazer apostila: páginas 101 até 103. Lição de casa: páginas 138 e 139. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)    

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora). Fazer apostila: páginas 20 até 24. Lição de Casa: páginas 25 e 26. 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6370d983-d346-47e6-9087-28ddd26c27f2&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6370d983-d346-47e6-9087-28ddd26c27f2&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD
https://www.significados.com.br/emoji/
https://www.youtube.com/watch?v=z2em9SN09pE
https://www.youtube.com/watch?v=BH8kQrn6ywU
https://drive.google.com/file/d/1QLOdTx0oSdB-t9-_6KTFmlVOl-92K9Rk/view?usp=sharing
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2c2d8b29-363f-4bbe-9cab-cdccd1f674b3&instituto=objetivo&referencia=201209_MairaUvo_Ciencias_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e2e6fe4a-1e6a-44e4-bc22-ed922551a0dd&instituto=objetivo&referencia=201120_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_III_3Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 25/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 1 – “ESCOLA DE ANIMAIS”: ATIVIDADE DE AGRUPAMENTO (FOLHA DIS-

PONIBILIZADA NO APP -  usando as folhinhas (bandejas e desenhos variados) / Recorte as bandejas e os 

desenhos para realizar o agrupamento. 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora). Fazer apostila: páginas de 9 até 11. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Apostila pág. 9 Módulo 1. Dinossauros. Analisando as fotos de dinossauros da pág. 10 e depois de 

assistir o vídeo https://youtu.be/Pccik5x2etY vamos montar um dinossauro de papelão ou bandeja de pizza, 

prato de bolo, caixa de sapato ou qualquer papelão que você tenha disponível. Use canetinhas, lápis de cor, 

giz de cera ou tinta.  Assista ao vídeo: https://youtu.be/K30phEGmo5g 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

MATEMÁTICA: MÓDULO 1 – “ESCOLA DE ANIMAIS” (CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA AULA) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)   

PORTUGUÊS: DITADO DE PALAVRAS (FOLHA DISPONIBILIZADA NO APP) (escrever as palavras dita-
das no caderno de português) 

 

Lição de Casa: Apostila de Português págs. 108 e 109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fabe8b05-422d-41d8-a7f7-d53b8f7a2b7e&instituto=objetivo&referencia=201130_DeboraCruz_Matematica_II_3Ano_AD
https://youtu.be/Pccik5x2etY
https://youtu.be/K30phEGmo5g


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 26/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)   

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 27 até 32. Lição de casa: páginas 110 e 111. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” (CONTINUAÇÃO DA 1ªAULA) 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Voltamos! 

Hoje você deve continuar a atividade da aula anterior, porém, incluindo em sua corrida a saída baixa, postura 

utilizada por atletas profissionais e que pode ser testada por você nessa brincadeira. Além disso, você pode 

chamar outras pessoas para apostar uma corrida, deixando o desafio ainda maior! 

Se quiser, continue usando o cronômetro e marcando o tempo dos participantes. 

Não se esqueça de fazer os registros no final da folha de atividades. 

Boa corrida! 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 1 – “ESCOLA DE ANIMAIS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô  Débora). Fazer apostila: páginas 12 até 15. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Maíra). Fazer apostila: páginas 104 até 107. 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=25e36102-5b55-41f6-9e86-48d9a103cbf9&instituto=objetivo&referencia=201120_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d55cce8a-0d2b-4ebb-918f-1f5d011777fd&instituto=objetivo&referencia=201130_DeboraCruz_Matematica_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0bf5e952-dafb-44f7-998c-89d15364d808&instituto=objetivo&referencia=201209_MairaUvo_Ciencias_V_3Ano_AD

