
 

 

Inf.: 085/20              
  

Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos da 3° ano A do Ensino Fundamental. 

Planejamento Semanal de 06/05 a 12/05 

 
#fiqueemcasa 

 

Queridos alunos e querida família, nossas férias chegaram ao fim! Iremos retornar com nossas ativi-

dades, não da maneira como queríamos, presencialmente, em nossa sala de aula, convivendo e 

vendo nossos amigos, nossa turminha... mas da única maneira que podemos nesse momento: vir-

tualmente. 

Sabemos que nada, absolutamente nada, nenhuma ferramenta ou tecnologia substituirá a aula pre-

sencial, a presença física, o contato visual, o toque, a troca de olhares, de afeto, a solução da dúvida 

na hora, o questionamento imediato, mas estaremos aqui, professores, e toda a equipe de nossa 

escola, para fazer o nosso melhor, e temos certeza, que você aí, do outro lado da tela, também fará 

o seu melhor. Então, somando nossas potencialidades, nossa vontade e nossas possibilidades, ven-

ceremos essa fase com êxito. 

Não será fácil, não está sendo fácil para ninguém, tudo será novidade e vamos nos ajustando, aper-

feiçoando e nos adaptando, sempre com um único objetivo: APRENDER!!! 

Então vamos lá!  Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão 

nossas aulas, e se necessário for, volte e leia novamente. 

 

 A partir de hoje, toda quarta-feira, vocês receberão por e-mail e via APP, um semanário, on-

de 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; 

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 

(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 

dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha. Em segui-

da entre no “CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será 

direcionado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 

e na execução das tarefas da apostila. 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 

 Junto com o semanário, enviaremos um link, que vocês poderão e deverão acessar, antes de 

começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações importantes para que as atividades se-

jam concluídas com sucesso. O link dessa primeira semana segue abaixo: 

https://youtu.be/jVwnLh829k4  

 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).  

 Toda segunda-feira, a partir do dia 18/05 (essa primeira semana iremos dar um tempo para 

instalação e adaptação ) às 18:00h nós, professoras da sala, estaremos esperando vocês 

para uma vídeo conferência pelo aplicativo ZOOM.  O  ID da nossa reunião estará sempre no 

nosso quadro semanal na SEGUNDA-FEIRA. Nessa reunião vamos matar a saudade, ver os 

amigos, bater um papo gostoso e contar como está sendo a nossa rotina. Vejam, não é obri-

gatório entrarem nessa reunião, será apenas um bate papo informal pra gente se ver e matar 

a saudade. Quem puder e conseguir, será bem legal!  

 Segue um link com um tutorial de como instalar e acessar o ZOOM. 

https://www.youtube.com/watch?v=nuQ3KplOkz4 

  

Enfim, é isso, com muita dedicação vamos superar todas as dificuldades e aprendermos juntos. 

Amamos vocês e estamos com muita saudade!   

Teremos uma semana maravilhosa. Façam tudo com muito capricho e dedicação, repetindo sempre 

que VAI DAR CERTO. Até semana que vem.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/jVwnLh829k4
https://www.youtube.com/watch?v=nuQ3KplOkz4


 

 

 
 

QUADRO DE ROTINA SEMANAL 3º ANO A  
SEMANA DE 06/05 A 12/05 

 
 

QUARTA-FEIRA 
06/05 

QUINTA-FEIRA 
07/05 

SEXTA-FEIRA 
08/05 

SEGUNDA-FEIRA 
11/05 

TERÇA-FEIRA 
12/05 

*Matemática: Módulo  
3 – Banca de Jornais 
 
Assistir Vídeo 2 – A 
grande inauguração/ 
Situação-problema 
 
Fazer Apostila p. 51 
até 53 
 
Assistir Vídeo 4 – 
Ampliação dos sabe-
res / Hora de resolver 
problemas 
 
Fazer apostila p. 56 
até 58 + 81 e 82 

*Português: Módulo  
2 – Perguntas e mais 
perguntas 

 
Assistir Vídeo 1 – 
Ampliação dos sabe-
res – análise e refle-
xão sobre a língua. 
Ortografia letra R 
(parte 1) 
 
Fazer apostila p. 76 
a 79 + 131 e 132 
 

*Matemática: Módulo  
3 – Banca de Jornais 
 
Assistir Vídeo 5 –
Leitura e Escrita de 
números 
 
Fazer apostila p. 59 
até 62 + 83 

*Português: Módulo  
2 – Perguntas e mais 
perguntas 
 
Assistir Vídeo 2 – 2ª 
Roda da curiosidade – 
Por que rimos?  
 
Fazer apostila p. 80 
até 85 

*Português: Módulo  
2 – Perguntas e mais 
perguntas 
 
Assistir Vídeo 3 – 
Ampliação dos sabe-
res – análise e refle-
xão sobre a língua. 
Ortografia letra R 
(parte 2) 
 
Fazer apostila p. 86 
até 89 (não fazer 
exercício 4 da p. 89) 
+  133 e 134. 
 

INTERVALO 

 

INTERVALO 

 

INTERVALO 

 

INTERVALO 

 

INTERVALO 

 

 
*Português: Fazer 
apostila p. 59 e 60 +  
63 até 66 

 
* História: Fazer 
apostila p. 176 até 
184 

 
*Ciências: Módulo 1. 
 
Assistir Vídeo 4 – 
Hora do texto – ani-
mais vertebrados e 
suas características: 
peixes e anfíbios 
 
Assistir Vídeo 5 – 
Hora do texto – ani-
mais vertebrados e 
suas características: 
répteis (locomoção) 
 
Fazer apostila p.  
115 até 124. 

*Geografia: Fazer 
apostila p. 236 até 
242. 

*História: Módulo 1 – 
Eu e meus grupos de 
convivência. 
 
Assistir Vídeo 1 – 
Onde ficam guarda-
das as histórias das 
cidades? 
 
Fazer apostila p. 185 
até 190 + 204 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Inglês: Vídeo: https://youtu.be/sblKseCVleo  

 

 Lesson 3 – Let’s plant a tree for a better world - Páginas 18 e 19. 

 O aluno deverá observar a imagem das páginas 18 e 19 onde as crianças se encontram em 

um pomar. 

 Existem várias árvores frutíferas e em cada uma delas há uma placa com o nome das respec-

tiva fruta em inglês. 

 Completar o quadro no inferior da página 19 com as seguintes informações após observar a 

imagem: 

 People: (pessoas) 

 Fruit: (frutas) 

 Place: (lugar) 

 Fazer a página 20 – exercício 1 – Leia e marque: 

 O aluno deverá ler a história e em seguida marcar a alternativa correta de acordo com o texto. 

 Nas últimas duas, o aluno deverá dar sua resposta pessoal. 

 Fazer a página 21: 

 Exercício 2 – Leia e escreva as sentenças: 

 O aluno deverá reescrever as sentenças e completar com os nomes dos animais das ima-

gens. 

 Exercício 3 – Olhe e escreva: 

 What fruit do you like? (Que fruta você gosta?) 

 I like apple. (Eu gosto de maçã) 

 I don’t like banana. (Eu não gosto de banana) 

 O aluno escreverá as sentenças de acordo com as imagens, usando LIKE e DON’T LIKE. 

 

 Lesson 4 – Let the sun shine for a better world -  Páginas 26 e 27. 

 Assistir ao vídeo: Let the sun shine for a better world (I) da Teacher Magali. 

 Fazer as atividades das páginas 27 e 28. 

 

Assistir ao vídeo: Let the sun shine for a better world (II) da Teacher Magali. 

Fazer as atividades das páginas 30, 31 e 33 e conferir a atividade já realizada da página 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sblKseCVleo


 

 

Arte: Vídeo https://youtu.be/swelEtXz7To     
 Módulo 01- Pré-História pág.13 
 Pré-História no Brasil pág.15 e 17 

 
Música: Vídeo https://youtu.be/khsRN2NGH2Y    

 Figuras Musicais 
 Semibreve 
 Mínima 
 Semínima 
 Colcheia 
 O rap da bolinha 
 Música de memorização 
 Leitura Musical 

 Leitura rítmica 
Folhinha de atividades: Leitura Rítmica (disponível no App) 
 
Informática: Vídeo https://youtu.be/YrnCJdADVbw   

 Acessar o Especial do Dia das Mães (com vídeo, jogo e uma tirinha de História em quadri-
nhos): 
https://iguinho.com.br/especial-mae.html  

 “Teste” SOMENTE para as mamães (Que tipo de mãe você é?): 
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9505  

 Jogos para raciocínio e memória: 
Cubo mágico - https://www.google.com/logos/2014/rubiks/iframe/index.html  
Quebra-cabeças: https://www.geniol.com.br/raciocinio/quebra-cabeca/  

 
Educação Física: A prática regular de exercícios físicos é, sem dúvida, essencial para aumentar-
mos nossa qualidade de vida. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a prática de 300 minutos semanais de ativida-
de física para crianças. 
Diante desta nova situação sua prática faz-se extremamente necessária para a manutenção/melhora 
do sistema imunológico, além de combater a ansiedade e o estresse gerados pelo período de isola-
mento.  
 
Para a realização das atividades, atente-se às orientações descritas abaixo: 

 
 Seja criterioso na organização destas atividades para seus filhos, reservando pelo menos 30 

minutos de prática diária para seus filhos, INDEPENDENTE de ser ou não o dia reservado pa-
ra a aula de Educação Física, destinando um local adequado e seguro para sua prática. 
 

 Às crianças, orientamos que sempre informem aos pais quando utilizarem espaços ou objetos 
dos quais não estão acostumados. 

 

 As atividades foram planejadas de modo a serem praticadas utilizando materiais simples, mui-
tas vezes recicláveis ou facilmente encontrados em casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/swelEtXz7To
https://youtu.be/khsRN2NGH2Y
https://youtu.be/YrnCJdADVbw
https://iguinho.com.br/especial-mae.html
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9505
https://www.google.com/logos/2014/rubiks/iframe/index.html
https://www.geniol.com.br/raciocinio/quebra-cabeca/


 

 

 
 
 
 
 

 As atividades propostas são sugestões, de modo que podem ser variadas de acordo com a 
realidade de cada família, podendo variar não só os espaços e os materiais, como também o 
grau de dificuldade, deixando mais simples ou mais complexa. 

 
PARA TER ACESSO AS ATIVIDADES, ACESSE O LINK:
 https://www.youtube.com/watch?v=hUkP8trvZy4&t=128s 
Neste link, você terá acesso ao exemplo de todas as atividades propostas. 
 
Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas:  

 
 PROPOSTA DA SEMANA: 
Alvo – Com tampinhas ou bolinhas, acertar alvos (potes, caixas, baldes) em diferentes dis-
tâncias 

 
Quicando 1x – Com qualquer bolinha, realizar a mesma atividade fazendo com que a bola quique 
uma vez antes de cair no alvo. 
 
Peguei ! – Desta vez a criança deverá segurar o alvo e tentar capturar todas as tampinhas/bolinhas 
jogadas por alguém.  
 

 MEU CORPO: 
A proposta deste quadro é apresentar as crianças as principais capacidades físicas e o fun-
cionamento de nosso corpo durante a prática de exercícios físicos. Nessa primeira semana 

apresentaremos a Capacidade Física Resistência. 
A Resistência é a capacidade de suportar determinado esforço físico pelo maior tempo possível.  
Atividades: Trace uma linha no chão ou use a linha formada na divisa entre os pisos. Coloque-se ao 
lado dessa linha e salte de um lado para o outro até quando suportar. Varie a mesma atividade da 
diversas maneiras (corrida frente-costas, lateral, cruzada, etc) 

 
DESAFIO DA SEMANA: 
A cada semana será proposto um desafio motor para que as crianças tentem realizar. 
O desafio desta semana será o “Desafio do Contrário”. A criança deverá jogar com outra 

pessoa e, seguindo o ritmo de alguma música, deverão durante a dança apontar com o dedo para 
CIMA, para BAIXA, para a DIREITA ou para a ESQUERDA, tendo que o desafiante olhar para o lado 
contrário. Caso consiga, o jogo continua com a vez do adversário. O desafio segue até que alguém 
erre, olhando para o mesmo lado que o dedo apontou. Faça até quantos pontos desejar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hUkP8trvZy4&t=128s


 

 

 
 

QUE ESPORTE É ESSE? 
Para finalizar, propomos o quadro “Que esporte é esse¿” onde as crianças deverão pesqui-
sar um esporte pouco conhecido, que será descrito como uma imagem e uma dica. 

 
A imagem segue ao lado e a dica é: o primeiro nome desse esporte 
é “Pelota”. 
Pesquise, conheça e se possível, tente adaptar e praticar esse es-
porte em sua casa! 
 
 
 

  

 

Professora Vivian: Vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=TG_3B04st9k  
  
Material Necessário: Cabo vassoura; pano de chão (ou bola pequena) 
exercícios de alongamento variados com bastão (vassoura); 
   
Exercícios com bastão: ver vídeo: 

 Segurar o bastão com as duas mãos da vertical ( I ), jogar e pegar com as duas mãos; 

 Jogar e pegar com uma das mãos, 10x mão direita 10x mão esquerda; 

 Segurar o bastão na horizontal ---- com as duas mãos, palma da mão para cima braços esti-
cados à frente, jogar pegar; 

 Segurar o bastão na horizontal ---- com as duas mãos, palma da mão para cima braços esti-
cados à frente, rolar o bastão nos braços em direção ao pescoço; 

 Segurar o bastão no chão em pé, à frente, sem movê-lo dar volta em volta do bastão; ao con-
trário agora só o bastão em volta do corpo; 

 Bastão no chão (deitado), dar volta correndo em volta do bastão; 

 Continua, Bastão no chão, de um lado vai de frente do outro volta de cotas; 

 Pular lateral no bastão; Pular para frente e para trás no bastão; 

 Tesoura no bastão; 

 Colocar chinelo em fileiras    -      -      -      -       -       -; colocar um pano de chão (ou bola) no 
chão e segurá-lo com o bastão, empurrá-lo utilizando o bastão, fazendo zigue-zague no chi-
nelo de frente e de costas; 

 Dar voltas por fora dos chinelos conduzindo o pano com o bastão; 

 Utilizar o chinelo para fazer um “gol”, e rebater uma bola ou o pan. 
 
 

 
Beijos no Coração. 

Professores do 3º Ano A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TG_3B04st9k

