
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 30 de Julho de 2021. 
 

Srs. Pais e Alunos do 3º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 02 a 06/08 

 

  #fiqueemcasa 
 

Revigorados pelo descanso das férias e muito entusiasmados, retomamos nossas aulas no 

formato híbrido e presencial para todos que assim desejarem, sem necessidade de revezamento 

respeitando o protocolo sanitário, o distanciamento e promovendo a conscientização de todos. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

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

dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

E a programação semanal encontra-se disponível no site www.objetivobp.com.br na aba Ori-

entação Online.  

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas necessida-

des! 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 02/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

BIBLIOTECA (Vamos aproveitar esse horário, para entrar no clima do gênero literário que vamos estu-

dar nesse bimestre: “Contos de Medo” Assistir vídeo: Clique aqui  / Clique aqui  / Clique aqui  

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS – INÍCIO DO 3º BIMESTRE / Roda de conversa sobre nossas férias (pegue uma folha ou 

use o caderno de desenho, para responder esse roteiro:  ) 

O que você fez de diferente nessas férias? 

O que a pandemia deixou diferente nas férias? 

Você queria ter feito algo que não fez? 

Visitou algum parente? 

Conheceu algum lugar diferente? 

Aprendeu alguma coisa nova? 

Para finalizar, faça um lindo desenho que represente seu melhor momento nessas férias  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Vamos treinar a Tabuada!! (faça no seu caderno de desenho a tabuada do 2 ao 9) / Agora 

vamos aplicar nosso conhecimento fazendo esse Quiz: Clique aqui 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 7 a 9 

Módulo 3 – A orquestra: instrumento e formas musicais 

Instrumentos musicais - Classificando os instrumentos 

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

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA – MÓDULO 3 –“ TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE” 

Lição de casa: p. 163 e 164, 213, 215 e 217 

Assistir vídeo:  Clique aqui (com a Prô Ana Paula - assistir até 5:00) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dtq7rxdGqok
https://www.youtube.com/watch?v=JBTk2XQIEZs
https://www.youtube.com/watch?v=6aEOs_rzKdw
https://pt.quizur.com/trivia/voce-e-bom-na-tabuada-9kr4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ff51c4b1-713e-4eb2-8ab1-0471669f4214&instituto=objetivo&referencia=210621_FernandoAntunes_Musica_I_3Ano_AD_ZOOM%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=35c2e5c7-7524-43fb-a0ae-633e9f70e48d&instituto=objetivo&referencia=200706_AnaGuglielmo_Historia_I_3Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 03/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA – MÓDULO 3 –“ TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE” 

Assistir vídeo:  Clique aqui (com a Prô Ana Paula - assistir a partir de 5:00) 

Fazer apostila: páginas 165 até 170. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Apostila 3 – Lesson 1 - Working together around the world 

Páginas: 2 e 3 

Vídeo do Portal: Working together around the world – Part 1 

 Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71dcbe36-a46e-4ad8-a027-

da9dd65e53b2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD  

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS – MÓDULO 5 –“ MEDO, EU?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Elizabete - assistir até 9:36 ) 

Fazer apostila: páginas 5 até 9. 

Lição de casa: páginas 110 e 111. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS – MÓDULO 5 –“ MEDO, EU?” (continuação da aula anterior) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

 INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Sejam todos bem-vindos de volta às nossas aulas!!! Nas atividades de 

hoje, assistiremos um vídeo sobre a importância de se ir à escola, além de vários desafios para relembrarmos 

o que já aprendemos!!! ��� 

 

 VÍDEO: “POR QUE IR À ESCOLA?” - Ticolicos 

 Faremos uma roda de bate papo sobre o vídeo e sobre nossos PROJETOS DE 

VIDA 

 OLHO DE LINCE (leia as palavras e encontre os objetos) 

 PROGRAMAÇÃO: GRADE MATEMÁTICA 

 MATH MAN – PACMAN DA MULTIPLICAÇÃO (escolha as tabuadas que precisa treinar!) 

 CHUVA DE METEOROS - DIGITAÇÃO 

 

 

 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=35c2e5c7-7524-43fb-a0ae-633e9f70e48d&instituto=objetivo&referencia=200706_AnaGuglielmo_Historia_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71dcbe36-a46e-4ad8-a027-da9dd65e53b2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71dcbe36-a46e-4ad8-a027-da9dd65e53b2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=58116bf8-8555-42ae-952c-f443bbaf58d3&instituto=objetivo&referencia=200602_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=EK0oIAXTfzs
https://www.digipuzzle.net/pt/matosmedeiros/hiddenobjects/hiddenobjects.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/codegrid/codegrid_math_till_twenty.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/pacman/pacman_multiplications.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-multiplicacao/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/meteorrain/meteorrain.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/digitando/index.htm


 

 

 
 
 

 

QUARTA-FEIRA – 04/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS – MÓDULO 5 –“ MEDO, EU?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Elizabete - assistir a partir de  9:36 ) 

Fazer apostila: páginas de 10 a 19. 

Lição de casa: páginas 112 e 113. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: ESTAMOS DE VOLTA! 

Olá! Que bom é voltar após um merecido descaso! Espero que durante as férias, 

além de recarregar as energias, tenha aproveitado o tempo livre para brincar e se 

divertir bastante! Para nossa primeira semana juntos vamos realizar atividades de 

coordenação, agilidade e noção espacial muito importantes para analisar seu desen-

volvimento, e que será a base para tudo que faremos até o final do ano! Então fiquei 

ligado em nossas aulas e não deixe de estar com uma roupa confortável e em um 

espaço apropriado para fazer pequenos, mas importantes movimentos em nossas aulas de Educação Física. 

LINK com sugestão de atividades: https://www.youtube.com/watch?v=83YtsYm9fvY. Te espero!   

ATENÇÃO: Os alunos que farão as aulas de forma remota deverão imprimir o documento “REGISTRO 

MENSAL – EDUCAÇÃO FÍSICA” disponível em nosso APP na aba Tarefa/Dever. O mesmo será utilizado 

durante todo o mês de agosto e deverá ser entregue junto com as demais atividades ao final do bimestre. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Páginas 4 e 5 

Vídeo do Portal: Working together around the world – Part 1 

 Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71dcbe36-a46e-4ad8-a027-

da9dd65e53b2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS – MÓDULO 3: “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA NO PLA-

NETA TERRA”  

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Maíra). Fazer apostila: páginas 5 até 8. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS – MÓDULO 3: “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA NO PLA-

NETA TERRA” (continuação da aula anterior). Lição de casa: página 9 e 63. 

 

 

 

 

 

 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=58116bf8-8555-42ae-952c-f443bbaf58d3&instituto=objetivo&referencia=200602_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=83YtsYm9fvY
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71dcbe36-a46e-4ad8-a027-da9dd65e53b2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71dcbe36-a46e-4ad8-a027-da9dd65e53b2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=878c6c64-a599-4be6-b007-217470360385&instituto=objetivo&referencia=200625_MairaUvo_Ciencias_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=878c6c64-a599-4be6-b007-217470360385&instituto=objetivo&referencia=200625_MairaUvo_Ciencias_I_3Ano_AD


 

 

 
 
 

QUINTA-FEIRA – 05/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA – MÓDULO 7: “MATEMÁTICA E FOLCLORE, COMO ASSIM? 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas de 71 até 74 

Lição de casa: Recortar 120 fichas (pedras) disponíveis no Bloco de Jogos (páginas cartonadas) para jogar-

mos na aula de amanhã: “A caixa de pedras do Saci” 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA – MÓDULO 7: “MATEMÁTICA E FOLCLORE, COMO ASSIM? (continuação da aula anterior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

GEOGRAFIA – MÓDULO 3: “PAISAGENS URBANAS”  

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia – assistir até 9:00) 

Fazer apostila: páginas 223 até 225. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h)   

ARTE: Conhecendo o trabalho da artista Yayoi Kusama. 

Assistir o vídeo: https://youtu.be/aCwlZnFPrro 

Proposta do vídeo: Fazer uma colagem de árvore usando círculos coloridos e de diferentes tamanhos e co-

res. https://pin.it/2npnqnl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd77adb0-964f-41ee-8dd3-14ccaa0cd108&instituto=objetivo&referencia=200605_KatiaFonseca_Matematica_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a8a8f252-8201-431a-b276-180269c33fc0&instituto=objetivo&referencia=200707_KatiaFonseca_Geografia_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a8a8f252-8201-431a-b276-180269c33fc0&instituto=objetivo&referencia=200707_KatiaFonseca_Geografia_I_3Ano_AD
https://youtu.be/aCwlZnFPrro
https://pin.it/2npnqnl


 

 

 
 
 
  

SEXTA-FEIRA – 06/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS – MÓDULO 5 –“ MEDO, EU?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Elizabete) 

Fazer apostila: páginas de 14 até 18 

Lição de casa: página 19 – Preencher as três fichas sobre o medo que se encontram nas páginas 145 e 147 

cartonadas)  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS – MÓDULO 5 –“ MEDO, EU?” (continuação da aula anterior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA – MÓDULO 7: “MATEMÁTICA E FOLCLORE, COMO ASSIM? 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas de 75 até 78 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTINUANDO 

Estamos de volta! Continuaremos o trabalho iniciado na semana passada, des-

sa vez com uma atividade em circuito que irá contar com 04 atividades diferen-

tes e que irá testas algumas capacidades físicas e coordenativas. Esteja ligado 

em nossa aula e tente adaptar em sua casa as atividades propostas na aula de 

hoje. LINK com sugestão de atividades: https://www.youtube.com/watch?v=R6DFBWcvUYs 

Lembramos mais uma vez para os alunos que farão as aulas de forma remota deverão imprimir o docu-

mento “REGISTRO MENSAL – EDUCAÇÃO FÍSICA” disponível em nosso APP na aba Tarefa/Dever. O 

mesmo será utilizado durante todo o mês de agosto e deverá ser entregue junto com as demais ativi-

dades ao final do bimestre. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA – MÓDULO 7: “MATEMÁTICA E FOLCLORE, COMO ASSIM? (continuação da aula anterior) 

Lição de casa: páginas 136 e 137 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=31ca8ee2-2346-4a60-a444-1fb8cfdf22c2&instituto=objetivo&referencia=200602_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_II_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b5f7562-7059-44ad-aa0e-eb8ecda76837&instituto=objetivo&referencia=200605_KatiaFonseca_Matematica_II_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=R6DFBWcvUYs

