
 

 

Inf.: 0671/20 
 
 

Bragança Paulista, 21 de outubro de 2020. 
. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 21/10 a 27/10 

 

#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  
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Planejamento Semanal de 21/10 a 27/10 
 
 

QUARTA-FEIRA – 21/10 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Fazer atividades de AV1 de História e Geografia (Clique aqui para saber quais são as folhas impressas, 

que estão no plástico que você usará.) 

Leitura do livro: Sustenta Mundo – Viagem Amazônica Clique aqui  

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será neces-

sário 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=F3h8C07iRS0 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” – Equilibrando a vassoura e Desafio dos Emojis em 30 segundos  

2 – EXPERIÊNCIAS COM MEU CORPO – Os 10.000 passos diários! 

Até a próxima ADD! 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de 

Avaliação) 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 22/10 

PORTUGUÊS: MÓDULO 7: “O UNIVERSO FANTÁSTICO DE MONTEIRO LOBATO” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora / assistir a partir da página 45 / 10:29 minutos) 

Fazer apostila: páginas 45, 46, 47 e 51 

Lição de Casa: páginas 48 até 50 

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

https://youtu.be/rn_CFbxtaUg 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 Informática e Matemática, cálculo mental e raciocínio lógico!!! Preparados 

para os desafios de hoje? 

 FECHE A CAIXA – CÁLCULO MENTAL 

 JOGO DA CERCA – RACIOCÍNIO LÓGICO 

 OPERAÇÕES NO ESPAÇO (MISSÕES) 

_________________________________________ 

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 

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1irwun4tyCWVcIdEb_dFBGXOM3PYSTury5JI_wp0FVOE/edit?usp=sharing
https://sustentamundo.net/wp-content/uploads/2019/07/projeto-sustentamundo-VFinal-04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F3h8C07iRS0
http://www.objetivobp.com.br/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2d66a5b2-ea8b-4f4e-acbb-af0a04efd0e3&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20/%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto%20/%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto:%20Quadrinhos
https://youtu.be/rn_CFbxtaUg
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/feche-a-caixa/
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/jogo-da-cerca/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-matematica-operacoes-espaco
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
http://www.objetivobp.com.br/


 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 23/10 

CIÊNCIAS: Módulo 5 - “LIÇÃO DE CASA”   

Assistir vídeo 1: Clique aqui (com a prô Maíra) 

Assistir vídeo 2 : Clique aqui (com a prô Maíra) 

Fazer apostila: páginas 137 até 142. 

CIÊNCIAS: Fazer atividades de AV1 de Ciências (Clique aqui para saber quais são as folhas impressas, que estão no plástico que 

você usará.) 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/mlPv4WWNpz4 com as orientações da professora Adriana. 

Apostila pág. 53 e 55 

Ler e responder a pág. 53 

Assistir aos vídeos sobre a artista Tarsila do Amaral: https://youtu.be/RqpLoWtMb1E  https://youtu.be/GWFqSpUwKuA 

Na pág. 54,  fazer um desenho da paisagem do quadro "Cartão Postal" 

 AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação) 
 

SEGUNDA-FEIRA – 26/10 

PORTUGUÊS: Fazer atividades de Revisão de AV1 de Português (Clique aqui para saber quais são as folhas impressas, que estão 

no plástico que você usará.) 

Fazer folhinha: (Clique aqui para saber quais são as folhas impressas, que estão no plástico que você usará.) 

MATEMÁTICA: Módulo 12 - “DIVIDIR E MULTIPLICAR”   

Fazer apostila: páginas 74 até 77 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas au-

las. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=sZ9KTYdzkuA.   

Objetivos: Futsal. Vivência e aprendizagem. Resumo da parte histórica, fundamentos e regras futsal. 

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação) 
 

TERÇA-FEIRA –27/10 

MATEMÁTICA: Fazer atividades de Revisão de AV1 de Matemática (Clique aqui para saber quais são as folhas impressas, que estão 

no plástico que você usará.) 

Fazer folhinha: (Clique aqui para saber quais são as folhas impressas, que estão no plástico que você usará.) 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/6Ee_HvCuqVA com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – Páginas 38 a 40 

A pauta musical (continuação) 

Ordem ascendente e descendente 

Notas das linhas e dos espaços 

Material necessário: lápis de cor 

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

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=tjnVTHNXNus com as orientações da professora Mariana. 

Apostila 4 – Lesson 2 – We all have someone to help 

Páginas: 15 a 17 

Vídeo do Portal:  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Lesson 2: We all have someone to help – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=94a1210b-e0ff-471f-a784-

2b232fd33745&instituto=objetivo&referencia=Lesson%202:%20We%20all%20have%20someone%20to%20help%20%E2%80%93%20P

art%202  

Matéria de AV1: Páginas 02 até 09. 

 AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação) 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=46adadcf-ab2c-4678-be36-e6324539071f&instituto=objetivo&referencia=Li%C3%A7%C3%A3o%20de%20casa%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dccaaf34-993b-4fe8-8c87-a76dee0d945e&instituto=objetivo&referencia=Hora%20de%20investigar%20+%20Oficina%20fazendo%20um%20vitral%20+%20Li%C3%A7%C3%A3o%20de%20casa%202
https://docs.google.com/document/d/1-GYDxdA6hH0cpoxIYMXT0Io3RaKjfqZRygmRYdR4w7s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-GYDxdA6hH0cpoxIYMXT0Io3RaKjfqZRygmRYdR4w7s/edit?usp=sharing
https://youtu.be/mlPv4WWNpz4
https://youtu.be/mlPv4WWNpz4
https://youtu.be/RqpLoWtMb1E
https://youtu.be/GWFqSpUwKuA
http://www.objetivobp.com.br/
https://docs.google.com/document/d/1FGxcEH5LJRqwFJXePefREqxsOWKgNLdvjlc7aPMpLcM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13SfQzV37SfarxwfutUpB4WT0oFwWP05oXe8OlfWPUu8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=sZ9KTYdzkuA
http://www.objetivobp.com.br/
https://docs.google.com/document/d/1qCR4ux7zElynEmMuSBsTFiyAxFnAOqmYwVEVKTVMBHE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Re8unqUPTtrMRcjkIqYW9nu_Cq5bsyzOXKBe_1kzpFU/edit?usp=sharing
https://youtu.be/6Ee_HvCuqVA
https://www.youtube.com/watch?v=tjnVTHNXNus
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=94a1210b-e0ff-471f-a784-2b232fd33745&instituto=objetivo&referencia=Lesson%202:%20We%20all%20have%20someone%20to%20help%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=94a1210b-e0ff-471f-a784-2b232fd33745&instituto=objetivo&referencia=Lesson%202:%20We%20all%20have%20someone%20to%20help%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=94a1210b-e0ff-471f-a784-2b232fd33745&instituto=objetivo&referencia=Lesson%202:%20We%20all%20have%20someone%20to%20help%20%E2%80%93%20Part%202
http://www.objetivobp.com.br/

