
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 11 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 3º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 14 a 18/06 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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

de todos. 

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. 

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!  

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares 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 – 14/06  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

BIBLIOTECA: Assistir vídeo: Clique aqui  (Vamos aproveitar nosso conteúdo de Português “Bicharada Animal”, 

e continuar assistindo a história: “ 3 porquinhos e um bebê”.  Na aula de hoje vamos ver o CAPÍTULO 3) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4: “BICHARADA ANIMAL”  

Assistir vídeo: Clique aqui   (com a Prô Bruna – assistir até 8:00) 

Fazer apostila: páginas 89 a 91. Lição de casa: páginas 135 e 136. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4: “BICHARADA ANIMAL” (continuação da aula anterior) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 36 e 37 

Unidade 2 – Exercícios de fixação 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Exercícios   (com o Prof. Fernando) 

Música: Herdeiros do futuro 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2: “IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA” 

Assistir vídeo: Clique aqui   (com a Prô Michaella) 

Fazer apostila: 137 e 138. Lição de casa: página 139 

 

 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 18H30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IO3iRIHA-RA
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793d17da-638b-4313-b4af-82800d0e6e01&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e45908d1-414d-401c-a16f-f5f54c1f6e10&instituto=objetivo&referencia=210325_FernandoAntunes_Musica_VI_3Ano_AD_ZOOM
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6a70325a-9d7b-45ac-a3c2-5108321461e0&instituto=objetivo&referencia=200331_MichaellaTeruel_Ciencias_II_3Ano_AD


 

 

 
 
 

 

TERÇA-FEIRA – 15/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS: MÓDULO 2: “IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA” 

Assistir vídeo: Clique aqui   (com a Prô Michaella)   

Fazer apostila: 140 e 141.               

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila 2 – Review. Páginas 42 e 43. Professor: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Review (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80698b39-4ceb-4434-9885-

ae6fa39b83e1&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_V_3Ano_AD  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: caderno (pegar essa folhinha impressa, que está no saquinho de atividades e que foi 

entregue junto com seu material do 2º bimestre)  

Folha extra: “Sólidos geométricos”. Folha extra: “Observe atentamente esses sólidos e seus nomes” 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 5 – “A ARTE DA GEOMETRIA EM UM MUNDO DE FORMAS” 

Assistir vídeo: Clique aqui   (com a Prô Débora). Lição de casa: página 38 e 39. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, desenvolveremos mais atividades matemáticas sobre as formas geomé-

tricas. Também continuaremos nosso trabalho com panfletos virtuais, envolvendo o nosso projeto pedagógico 

“Terra cheia de vida”!  Não faltem na aula de hoje!!! 

 

 O ATAQUE DAS FORMAS GEOMÉTRICAS 

 CORRIDA 3D DAS FORMAS GEOMÉTRICAS 

 Durante a aula, selecionaremos assuntos para elaborarmos nosso panfleto virtual sobre o tema 

do nosso Projeto Pedagógico. 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=82facad3-3bb2-43a4-8bd1-2e70c7c79eaa&instituto=objetivo&referencia=200331_MichaellaTeruel_Ciencias_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80698b39-4ceb-4434-9885-ae6fa39b83e1&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_V_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80698b39-4ceb-4434-9885-ae6fa39b83e1&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_V_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7ab8d8c7-810a-4af6-adb8-7dbd21355fa6&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_VII_3Ano_AD
https://www.cokitos.pt/o-ataque-das-formas/play/
https://www.cokitos.pt/formas-geometricas-3d/play/
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 16/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS:- MÓDULO 2: “IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA” 

Assistir vídeo: Clique aqui  (com a Prô Michaella). Fazer apostila: 141 e 142. Lição de casa: página 146 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) –  

EDUCAÇÃO FÍSICA: SLACKLINE I 

O Slackline é uma atividade física executada em uma fita estreita e flexível, presa em dois 

pontos fixos, onde podem ser realizados diversos movimentos. É um esporte considerado 

completo pois alia a resistência física, a consciência corporal e a concentração. O equilíbrio 

é a principal capacidade fisica trabalhada nessa prática.  Vamos juntos conhecer e experimentar esse esporte 

tão desafiador?  

Conheça mais sobre o Slackline no vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=Pe01oIZ5sIc  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Página 44. Professor: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Review (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80698b39-4ceb-4434-9885-

ae6fa39b83e1&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_V_3Ano_AD 

Obs.: Para os alunos que não estão presenciais, o jogo da memória que será usado no PROJETO PEDA-

GÓGICO está disponível para ser retirado na secretaria da escola. 

 
 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4: “BICHARADA ANIMAL”  

Assistir vídeo: Clique aqui   (com a Prô Bruna – assistir a partir de 8:02) 

Fazer apostila: páginas 92 até 95. Lição de casa: página 137 até 139. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4: “BICHARADA ANIMAL” (continuação da aula anterior) 

 

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 18H30 

 
 
 
 
 
 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d3e7ee46-9e0f-4699-b64c-a4f77ff06f4f&instituto=objetivo&referencia=200331_MichaellaTeruel_Ciencias_IV_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=Pe01oIZ5sIc
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80698b39-4ceb-4434-9885-ae6fa39b83e1&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_V_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80698b39-4ceb-4434-9885-ae6fa39b83e1&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_V_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793d17da-638b-4313-b4af-82800d0e6e01&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793d17da-638b-4313-b4af-82800d0e6e01&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA - 17/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

REVISÃO DE CIÊNCIAS AV2 (pegar sua folhinha impressa, que está no saquinho de atividades e que 

foi entregue junto com seu material do 2º bimestre) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 6 – “A FESTA DE RENATA” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: 40 até 45. Lição de casa: página 46 (Recortar o material para jogar – Disponível no Bloco de 

Jogos) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 6 – “A FESTA DE RENATA” (continuação da aula anterior) 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h)  

ARTE: Construção do quadrinho decorativo com pintura na tela e colagem de galhos de árvores. 

Projeto pedagógico 2°bimestre. 

Atividade adaptada para os alunos que não estão em aula presencial: Assistir os vídeos sobre o grande artis-
ta brasileiro Militão dos Santos. Conhecer suas obras e sua história: 

 https://youtu.be/mPyyvub-GfU 

 https://youtu.be/Tct5HO9nIGc 
Em seguida fazer um desenho e colagem seguindo as orientações do vídeo: 

 https://youtu.be/efRJ8xrtT8A 
Capriche no colorido e nos detalhes !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=26fabf03-24c0-41bc-abc7-f9dee2f2d559&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_VIII_3Ano_AD
https://youtu.be/mPyyvub-GfU
https://youtu.be/Tct5HO9nIGc
https://youtu.be/efRJ8xrtT8A


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 18/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2: “IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA” 

Assistir vídeo:  Clique aqui    (com a Prô Michaella) 

Fazer apostila: 143. Lição de casa: página 144 (VALE NOTA – PP) 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 6 – “A FESTA DE RENATA” 

Assistir vídeo:  Clique aqui  (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: 46 e 47. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 6 – “A FESTA DE RENATA” 

Assistir vídeo: Clique aqui  (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: 48 até 51. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: SLACKLINE II 

Retomaremos nossa aula de SLACKLINE com um pouco mais de prática e novos 

desafios! Venha conosco desafiar-se e desenvolver muitas capacidades físicas 

através deste esporte incrível.  Será que você conseguirá avançar alguns passos 

sobre a fita? Que outros materiais em sua casa você consegue se equilibrar? A 

seguir você acompanha alumas dicas de como montar um circuito em sua casa. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1gIQVQDcnxA 

NÃO SE ESQUEÇA DE TODOS OS CUIDADOS DE SEGURANÇA E SOLICITE O AUXILIO DE UM ADULTO 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: caderno (pegar sua folhinha impressa, que está no saquinho de atividades e que foi entregue 

junto com seu material do 2º bimestre)  

Folha extra: “De olho nas palavras”. Folha extra: “Caça QU” 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS – 18H30 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8117b6ac-7371-4722-bdee-678b88d72e33&instituto=objetivo&referencia=200331_MichaellaTeruel_Ciencias_V_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5e50928a-c77c-4b2c-9d8f-df0aef1dbd74&instituto=objetivo&referencia=200414_DeboraCruz_Matematica_I_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=42ea94bf-adc4-42aa-8fbb-85043a848562&instituto=objetivo&referencia=200414_DeboraCruz_Matematica_II_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=1gIQVQDcnxA

