
 

 

 
Inf.: 0227/20 

 
Bragança Paulista, 17 de junho de 2020. 

 

 #fiqueemcasa 

3° ano B - Ensino Fundamental 

 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 
aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

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

             Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação 
Online”, um semanário, onde 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; basta 
clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 
execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo de 
aula/dever. 

 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 preciso 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). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do 3° ano 

 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
Programação para a semana de 17/06 a 23/06 
 

QUARTA-FEIRA – 17/06 

Acessar o link:  https://youtu.be/t61n7WGkwqo com as orientações da professora Carol (INFORMAÇÕES IMPORTANTES)  

APOSTILA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 1º BIMESTRE 

Estudar: História: págs. 176 até 181, 191 até 195. 

Geografia: págs. 222, 223, 227, 228, 236 até 239. 

Fazer: Atividades de Revisão de História e Geografia (As atividades de revisão estão disponíveis no APP, ambiente conteúdo de 

aula/dever. Imprima ou copie as atividades numa folha, resolva os exercícios propostos, depois guarde numa pasta, para serem corrigi-

dos e colados no caderno) 

INFORMÁTICA: Não acessar as atividades abaixo sem antes acessar o link https://youtu.be/2uvyHsZspaUcom as orientações da profª. 

Gabi:  

Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades sobre o Língua Portuguesa e Matemática, para dar aquela força nos estudos 

para as atividades avaliativas on-line! Também seguem atividades para relaxar a mente e treinar sua atenção, concentração, memória e 

raciocínio, além da habilidade de uso do mouse! Vai ser muito legal!!! 

Você não precisa desenvolver todas as atividades no mesmo dia, mas poderá, com a ajuda dos seus responsáveis, realizá-las aos pou-

cos durante a semana, de acordo com seus estudos para as atividades avaliativas. 

Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e 

retorne ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 

Língua Portuguesa - Ditado 

Matemática - Supermercado 

Pular fogueira  

Pau de sebo 

Tetris 

Jogo da velha  

CONTEÚDO ESPECIAL: 

ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

Não perca o nosso próximo bate papo, teremos mais um grande desafio para melhorar sua atenção e concentração!!! 

Vou esperar você por lá!!! Não falte!!! 

INTERVALO  

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA ÀS 18:00H  

 ACESSAR APP (Verifique seu RM e Nº da chamada na ETIQUETA de sua apostila) 
 

QUINTA-FEIRA – 18/06 

INGLÊS: Acessar o link:  Clique aqui com as orientações da teacher Amanda.   

 APOSTILA DE INGLÊS – 1º BIMESTRE 

Fazer os exercícios do arquivo anexo (Disponivel no App ambiente Conteúdo de aula/dever) como revisão do conteúdo para a avaliação 

remota. 

Estudar: págs. 18 até 43. 

 INTERVALO  

AVALIAÇÃO DE INGLÊS ÀS 18:00H 

ACESSAR APP (Verifique seu RM  e Nº da chamada na ETIQUETA de sua apostila) 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/t61n7WGkwqo
https://youtu.be/2uvyHsZspaU
https://youtu.be/2uvyHsZspaU
https://www.nossoclubinho.com.br/jogos-educativos-ditado/
https://www.nossoclubinho.com.br/binho-no-supermercado/
http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=21350407&jogo=jogar+Festa+Junina+online
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=3179
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13437
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10882
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/z2vFFC6guw4


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 19/06 

APOSTILA DE CIÊNCIAS – 1º BIMESTRE 

Estudar: Ciências: págs. 115 até 122, 125 até 127, 131 e 132.    

Fazer: Atividades de Revisão de Ciências (As atividades de revisão estão disponíveis no APP, ambiente conteúdo de aula/dever. Imprima ou 

copie as atividades numa folha, resolva os exercícios propostos, depois guarde numa pasta, para serem corrigidos e colados no caderno). 

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/2YfS915ErYE com as orientações da professora Cris.  

Origem da Festa Junina. Forró do Movimento. Forró Lentinho (Marcelo Serralva). 

INTERVALO  

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS ÀS 18:00H 
ACESSAR APP (Verifique seu RM  e Nº da chamada na ETIQUETA de sua apostila) 

 

SEGUNDA-FEIRA – 22/06 

APOSTILA DE PORTUGUÊS – 1º BIMESTRE 

Estudar: Português: págs. 24, 27 até 29, 37 até 39, 53, 69 até 72, 76 até 78, 86 até 89    

Fazer: Atividades de Revisão de Português (As atividades de revisão estão disponíveis no APP, ambiente conteúdo de aula/dever. Im-

prima ou copie as atividades numa folha, resolva os exercícios propostos, depois guarde numa pasta, para serem corrigidos e colados no 

caderno) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=svOKeYe9eWg com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: habilidades motoras fundamentais manipulativas (conduzir um objeto), controle motor, percepção espacial, coordenação óculo- 

manual. 

Material: fita adesiva ou lápis de cor. 

Atividade: "Jogo do labirinto".  

Pode ser realizada individualmente ou em forma de competição. 

Educação Física: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=N3y7lftVFDk&t=6s com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima:  

 PROPOSTA DA SEMANA: “GANGORRA MALUCA” 

A atividade desta semana irá testar sua agilidade através de uma brincadeira onde você deverá criar uma mini-gangorra utili-

zando itens do seu material escolar, como uma régua e uma borracha ou qualquer outro material que tenha em sua casa. O 

objetivo é colocar algum objeto em uma dos lados da gangorra (uma tampinha de garrafa) e, após bater com sua mão do outro 

lado da gangorra, fazer com que a tampinha “voe” e conseguir pegá-la antes que caia no chão. Você deve fazer essa atividade tanto com a 

mão direita como com a mão esquerda e para capturar a tampinha você pode usar a própria mão, um copo ou potinho plástico. 

Além disso, para deixar mais difícil você pode variar a atividade usando um material um pouco maior e mais forte (uma tábua e uma caixa, 

por exemplo) para poder fazer uma gangorra onde você irá bater com o pé, pegando a tampinha novamente. 

 MEU CORPO: Percebeu que na brincadeira acima testamos a sua agilidade? 

Essa também é uma capacidade física, definida como uma qualidade física que permite mudar a posição do corpo no menor 

tempo possível, sendo fundamental não som na prática de esportes como na vida de todos.  

Pensando nisso, tente imaginar que esportes, brincadeiras e atividades do dia-a-dia você utiliza a agilidade. Semana que vem voltamos 

com algumas atividades sobre o tema. Até lá! 

INTERVALO  

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS ÀS 18:00H 
ACESSAR APP (Verifique seu RM  e Nº da chamada na ETIQUETA de sua apostila) 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/2YfS915ErYE
https://www.youtube.com/watch?v=svOKeYe9eWg
https://www.youtube.com/watch?v=N3y7lftVFDk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=N3y7lftVFDk&t=6s


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 23/06 

APOSTILA DE MATEMÁTICA – 1º BIMESTRE 

Estudar: Matemática: págs. 06 até 08, 17 até 20, 32 até 38, 41 até 43, 52 até 58, 64 e 65.    

Fazer: Atividades de Revisão de Matemática (As atividades de revisão estão disponíveis no APP, ambiente conteúdo de aula/dever. 

Imprima ou copie as atividades numa folha, resolva os exercícios propostos, depois guarde numa pasta, para serem corrigidos e colados 

no caderno). 

ARTE: Acessar o link: https://youtu.be/SBoltM3SqKo com as orientações da professora Adriana.   

Módulo 4 - Diversidade cultural pág.35 e 36 "As meninas" de  Diego Velásquez.  

Fazer um desenho da sua família como se vocês fossem a família real, em um castelo com decoração e roupas da época do reinado e 

também podem colocar animais. 

Usem a página 36. Boa Atividade!! 

INTERVALO  

 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA ÀS 18:00H 
ACESSAR APP (Verifique seu RM  e Nº da chamada na ETIQUETA de sua apostila) 

                  

 

 

https://youtu.be/SBoltM3SqKo

