
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 20 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23 a 27/08 

 

 
                                                                                          
 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma híbrida, mas com a maioria presencial. 

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

dos. 

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

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão 

ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao 

aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por 

aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 23/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

BIBLIOTECA: Vamos curtir duas historinhas de “medo”, para enriquecer nossos estudos desse gê-

nero textual. Para ouvir as histórias acessem os links abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=r1W12LD726c  

https://www.youtube.com/watch?v=b8CRB7c6CvI 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: MÓDULO 5 –“ MEDO, EU?” 

Fazer apostila: página 52 (Jogo: “Tchau tchau medo”!!. Lição de casa: páginas 124. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

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

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Página 16 

              Módulo 3 – A orquestra: instrumento e formas musicais 

              Instrumentos musicais – Criando e sonorizando histórias 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 8: “ROBÔS EM ALERTA: OS PROGRAMAS SUMIRAM” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas 103 até 107. Lição de casa: páginas 148 e 149. 

 
AV1 DE CIÊNCIAS ÀS 18:30H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r1W12LD726c
https://www.youtube.com/watch?v=b8CRB7c6CvI
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=707ef0b5-9b5a-4ebd-983b-6682f01a598e&instituto=objetivo&referencia=200817_KatiaFonseca_Matematica_III_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 24/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

REVISÃO DE PORTUGUÊS – AV1 (caderno) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

INGLÊS: Apostila 3 – Lesson 2 – What´s happening around the world? 

Páginas 16 e 17. 

Vídeo do Portal: What’s happening around the world? (II) 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b020018-d006-4532-8797-

0566bc3d6e0d&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD 

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 8: “ROBÔS EM ALERTA: OS PROGRAMAS SUMIRAM” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia). Fazer apostila: páginas 108 até 111. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

GEOGRAFIA: MÓDULO 3: “PAISAGENS URBANAS”. Fazer apostila: páginas 234 até 235. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o nosso projeto pedagógi-

co “O bonito desta vida é ter história para contar – Medo, eu?”.�� 

 HISTÓRIA: A COISA, DE RUTH ROCHA 

 VIDEOCLIPE: MEDOS (Grandes Pequeninos)  

 Realização de um roda de conversa sobre o tema do projeto e do 

que os alunos têm medo, concluindo que é necessário enfrentá-lo 

com coragem. 

 CAÇA-PALAVRAS: “TENHO MEDO, MAS DOU UM JEITO” 

 QUIZ: “TENHO MEDO, MAS DOU UM JEITO!” 

 JOGO DA MEMÓRIA DAS EMOÇÕES 

 DESCUBRA A PALAVRA - EMOÇÕES 

Se necessário:  

 Continuação – Folclore – 3º ano B (3ª página) 

 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b020018-d006-4532-8797-0566bc3d6e0d&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b020018-d006-4532-8797-0566bc3d6e0d&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=231b03f4-7670-4bc5-b1f2-40f8b4b2e1c2&instituto=objetivo&referencia=200817_KatiaFonseca_Matematica_IV_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=326jlva4Q-k
https://www.youtube.com/watch?v=6BNTmJiOkoA
https://wordwall.net/pt/resource/9052343/tenho-medo-mas-dou-um-jeito
https://wordwall.net/pt/resource/16811345/tenho-medo-mas-dou-um-jeito
https://wordwall.net/pt/resource/2507961/mem%C3%B3ria-das-emo%C3%A7%C3%B5es
https://wordwall.net/pt/resource/10227130/descubra-a-palavra
https://524a6d89-18c0-4529-a552-be3477e4836f.filesusr.com/ugd/9592e1_ae794756d9a64749820b6c936e94ca67.pdf


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 25/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

GEOGRAFIA: MÓDULO 3: “PAISAGENS URBANAS”. Fazer apostila: páginas 236 até 238. 

Lição de casa: páginas 239 e 240 (TG – Entregar dia 31/05 – VALE NOTA) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: JOGOS COM TACO / RAQUETE 

Depois de explorarmos as habilidades com as mãos e com os pés, nessa 

semana a proposta será de trabalhar nossa habilidade com materiais, em 

especial o taco e a raquete e o jogo escolhido para hoje será o BASE 4, 

famoso jogo pré-desportivo semelhante ao basebol. Para os alunos que 

estão em casa, acompanhe no link abaixo a sugestão de adaptação para essa atividades. Não deixe 

também de acompanhar em nossa aula ao vivo a realização do jogo por parte de seus colegas de 

turma, o que pode facilitar seu entendimento.  

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

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Páginas 18 e 19. Vídeo do Portal: What’s happening around the world? (II) 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b020018-d006-4532-8797-

0566bc3d6e0d&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_II_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 PLANETA TERRA”. Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Maíra). Fazer apostila: páginas 24 

até 26. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 3: “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA 

NO PLANETA TERRA” (continuação da aula anterior) 

 
AV1 DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lgIUYNvaTIw
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b020018-d006-4532-8797-0566bc3d6e0d&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b020018-d006-4532-8797-0566bc3d6e0d&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=89a7ddef-36a0-4e6f-bd4d-1868898a5597&instituto=objetivo&referencia=200715_MairaUvo_Ciencias_II_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA –  26/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

REVISÃO DE MATEMÁTICA: AV1 (caderno) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

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

Fazer apostila: páginas 181 e 182. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: CADERNO 

Lição de casa: conta de adição, subtração e multiplicação. 

 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h) 

ARTE: Assistir o filme "Viva a vida  é uma festa" 

Estudo da artista mexicana Frida Kahlo  

Confecção do Projeto Pedagógico caderno decorado  

Assistir vídeos: 

https://youtu.be/apvmdqdzQ-w 

https://youtu.be/PZe4H9giaRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/apvmdqdzQ-w
https://youtu.be/PZe4H9giaRY


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 27/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

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

Fazer apostila: páginas 183 até 187. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 3 –“TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE” (continuação da aula anterior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 3: “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA 

NO PLANETA TERRA”. Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Maíra) 

Fazer apostila: páginas 27 até 30. Lição de casa: páginas 53 e 54. 

 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: JOGOS COM TACO / RAQUETE 

Hoje continuaremos com as atividades de taco e raquete, explorando no-

vas estratégias para o jogo de base 4 e incluindo o squash as atividades 

de nossos alunos online. Portanto para os alunos que estão em casa, a 

sugestão é praticar o Squash, jogo semelhante ao tênis mas que pode ser 

realizado e uma parede, em duplas ou até mesmo sozinho, numa prática que traz inúmeros benefí-

cios a seus praticantes. Participe e não se esqueça de realizar os últimos registros em seu con-

trole de atividades do mês de agosto. Ele deverá ser entregue ao final do bimestre pra o fe-

chamento das notas. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=48pjtvNdh3Q 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO3: “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA 

NO PLANETA TERRA” (continuação da aula anterior) 

 
AV1 DE MATEMÁTICA ÀS 18:30H 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=994960f5-2e6c-4fb0-835b-b9e1c2c5ae0e&instituto=objetivo&referencia=200715_MairaUvo_Ciencias_III_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=48pjtvNdh3Q

