
 

 

Inf.: 0366/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 22 de julho de 2020. 
 
 

 #fiqueemcasa 
 

3° ano A - Ensino Fundamental 

   Iniciamos semana passada um instrumento complementar fantástico (ADD), que não é ex-
cludente como explicado em outros informativos, mas sim que possibilita maior entrosamento entre 
as professoras, os alunos e os colegas de sala. 

Este tem se mostrado sensacional e temos certeza de que com as vídeoaulas disponibiliza-
das na EAD, os vídeos das professoras e as aulas ADD alcançaremos o êxito esperado neste mo-
mento de mudança e transformação. 

Como toda aula, precisamos de disciplina! 

Deste modo, solicitamos aos senhores pais, que ajudem a organizar a rotina de seus filhos, 
proporcionando um lugar tranquilo, silencioso e arejado para a participação das aulas ADD, o mate-
rial escolar completo tão essencial e necessário para a aprendizagem adequada, silêncio e o estojo 
em plenas condições de uso. 

Sabemos que juntos seremos mais do que vencedores e nossos objetivos plenamente alcan-
çados! 

O êxito e a alegria de cada um é nosso maior objetivo! 

Para acessar as ADDs, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 

                               Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 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... Professores do 3º Ano 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
Programação para a semana de 22/07 a 28/07 

 
ATENÇÃO: 29/07 – 4ª feira, das 13:30h às 17:00h - Recolhimento de atividades realizadas no 2º bimestre   

e entrega de materiais do 3º bimestre. Pedimos que, aqueles que estejam com livros da biblioteca em casa, 
devolvam para o colégio juntamente com os materiais do 2º bimestre. 
 

QUARTA-FEIRA – 22/07 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=YKpcRGARYyU&feature=youtu.be com as orientações da professora Cris.  

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Revisão: Fazer as folhinhas de Trabalho de Revisão AV2 História de Geografia. 

Estudar páginas: 180 até 201, 246 até 253, 255 e 256. 

Educação Física: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=SsSPgPeCtT4 com as orientações do 

professor Jefferson Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: EU AMO ESPORTES! – PARTE 1 

 A partir dessa semana daremos início a uma série onde conheceremos muito mais sobre os 

esportes que amamos! 

 A ideia é conhecer melhor os diversos esportes presentes em nosso dia-a-dia e perceber que 

não é só de pontos, gols e cestas que o esporte é capaz de nos surpreender. E você será 

muito importante! 

Na ADD dessa semana iremos conhecer um pouco mais sobre os esportes que vocês gostam, compartilhar conhecimentos e praticar 

algumas atividades com o professor, unindo diversão e aprendizagem! 

TAREFA DA SEMANA: Pense quais são seus esportes favoritos, arrume um jeitinho de praticá-lo de maneira adaptada e, para conhe-

cer mais sobre o mundo dos esportes acesse o link abaixo e baixe o jogo “TwoPlayerGamesChallenge”, uma excelente oportunidade de 

conhecer variadas modalidades esportivas e ainda jogar contra alguém de sua família! 

ATENÇÃO: Antes de realizar os esportes e baixar o jogo consulte um adulto. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=DRPx8bd80hE 

JOGO: TwoPlayerGamesChallenge – O ícone do jogo é esse ao lado 

AVALIAÇÃO DIGITAL DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 18 HORAS  
 

QUINTA-FEIRA – 23/07 

Atividades de fixação proposta pelo professor 

Links dos vídeos para assistir: 

 https://www.youtube.com/watch?v=TUy6SC2MRig  

 https://www.youtube.com/watch?v=zLFvrurSef8&t=434s  

 https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U  

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/-R1U2KTQcsA com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, faremos uma viagem a um lugar que já gostamos muito de visitar através do Google Maps. Também 

reforçaremos nossos estudos sobre o Código Morse (música) e sobre os sólidos geométricos (matemática). Por último, ampliaremos 

nossos conhecimentos sobre fundamentos da Ciência da Computação com a atividade Hora do Código. Preparado(a)? 

 VIAGEM – VOLTANDO PARA UM LUGAR QUE GOSTEI DE CONHECER 

 O CÓDIGO MORSE 

 SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

 HORA DO CÓDIGO – ROBÔ LÓGICO (INFORMÁTICA E MATEMÁTICA) 

OBS.: Por favor, imprima e guarde uma cópia de um jogo Caça Palavras (atividade do dia 02/7), o desenho ou a impressão da sua 

roleta e da lista de perguntas (manuscrita ou digitada) do Jogo da Roleta (atividade do dia 09/7), além do desenho ou da impressão da 

sua roleta com alfabeto e de uma das tabelas do jogo STOP criado por você (atividade do dia 16/7).  

Em cada atividade impressa, acrescente NOME, TURMA E A FRASE “Atividade de Informática”. Solicito grampear todas as folhas e 

entregar junto com o material do 2º bimestre. Obrigada! Profª. Gabi 

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) 

AVALIAÇÃO DIGITAL DE INGLÊS: 18 HORAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKpcRGARYyU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SsSPgPeCtT4
https://www.youtube.com/watch?v=DRPx8bd80hE
https://www.youtube.com/watch?v=TUy6SC2MRig
https://www.youtube.com/watch?v=zLFvrurSef8&t=434s
https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U
https://youtu.be/-R1U2KTQcsA
http://www.google.com.br/
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9432
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8225
https://botlogic.us/#sthash.oho7Lual.cxZNlVfx.dpbs
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 24/07 

CIÊNCIAS: Revisão: Fazer as folhinhas de Trabalho de Revisão AV2 Ciências.  

Estudar páginas: 105 até 109, 116 até 119, 121 até 124, 127 até 133, 138 e 139. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/gzoUVj72dFU com as orientações da professora Adriana. 

Vamos estudar sobre cultura indígena na apostila páginas 41,42  e 43.  

Para enriquecer  nosso conteúdo assistam o vídeo  https://youtu.be/ky7afsv9bCk 

Depois façam um desenho com o tema "arte indígena" na página 42. 

AVALIAÇÃO DIGITAL DE CIÊNCIAS: 18 HORAS 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 27/07 

PORTUGUÊS: Revisão: Fazer as folhinhas de Trabalho de Revisão AV2 Português.  

Estudar páginas: 58 até 64, 76 até 78, 85 até 88, 92 até 95. 

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

Objetivos: Orientação espaço temporal; percepção; atenção; direção; fortalecimento cardiopulmonar. 

Material: Fita adesiva; copos descartáveis. 

Atividades: “Corrida de copo”  

AVALIAÇÃO DIGITAL DE PORTUGUÊS: 18 HORAS 

 

TERÇA-FEIRA – 28/07 

MATEMÁTICA: Revisão: Fazer as folhinhas de Trabalho de Revisão AV2 Matemática  

Estudar páginas: 31 e 32, 36 e 37, 43 e 44, 48 até 53. 

NÃO ESQUEÇA DE COLAR AS FOLHINHAS FEITAS, NO SEU RESPECTIVO CADERNO!!! c 

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=UBL87RfphAs com as orientações da professora Mariana. 

 Revisão – páginas 43 e 44. 

Vídeo do portal - Review - http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80698b39-4ceb-4434-9885-

ae6fa39b83e1&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_V_3Ano_AD - Professora: Danielle Ramos Costa 

Padilha 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/UtuL60tCsIA com as orientações da professora Cris. 

Revisão de conteúdo - páginas 13 a 18 

As figuras musicais: Mínima e semínima 

O rap da bolinha 

Figuras de diferentes durações 

Leitura musical – célula rítmica  

AVALIAÇÃO DIGITAL DE MATEMÁTICA: 18 HORAS 
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