
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 18 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 3º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 21 a 25/06 

 
 

#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-

ef1Senha: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, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi 

por aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

No dia 25/06, das 10 às 17h, recolheremos as atividades referentes ao 2º bimestre letivo: 

Todas as Apostilas do 2º bimestre (Matemática, Ciências, Português, História, Geografia, In-

glês, Música e não entregar apostila de Artes).  

Cadernos (vermelho e azul). 

SEGUNDA-FEIRA – 21/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

BIBLIOTECA: Assistir vídeo:Clique aqui(Vamos nos divertir assistindo “Histórias em quadrinhos” com todos 

os personagens da Turma da Mônica). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

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

que foi entregue junto com seu material do 2º bimestre) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

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

entregue junto com seu material do 2º bimestre) 

Folha extra: “Aumentando a quantidade” 

Folha extra: “O casamento na mata” 

Lição de casa: Folha extra (caderno) 

“Caça GU” / “Completando” + Fazer apostila p. 140 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MÚSICA: Projeto Pedagógico – TERRA – Terra cheia de vida! 

Música: Herdeiros do futuro 

Acompanhamento: Sinos e percussão 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: caderno (continuação da aula anterior) 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 22/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

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

entregue junto com seu material do 2º bimestre) 

Folha extra: “Caça coletivos”. Folha extra: “É com você” 

Lição de casa: Folha extra (caderno). “Complete as palavras com E ou I” 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) –  

INGLÊS:  Projeto Pedagógico – Memory Game 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h))–PORTUGUÊS: caderno(continuação da aula anterior) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 6 –“A FESTA DE RENATA” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora - assistir a partir de 7:58) 

Fazer apostila: 54 até 56 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) – INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos diversos desafios sobre Festa 

Junina!!! Também continuaremos nosso trabalho com panfletos virtuais, envolvendo o nosso projeto pedagó-

gico “Terra cheia de vida”! � 

 

 VÍDEO: COMO SURGIU A FESTA JUNINA NO BRASIL? 

 FORMAS GEOMÉTRICAS – FESTA JUNINA 

 DESAFIO DE IMAGENS – FESTA JUNINA 

 ANAGRAMA – FESTA JUNINA 

 CAÇA-PALAVRAS – FESTA JUNINA 

 ATIVIDADES DIGITAIS – FESTA JUNINA 

 FORCA – FESTA JUNINA 

 Durante a aula, vamos conferir 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 

 

Avaliação de Português – 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=84663062-3e52-44c6-b2d7-956ecd4b585c&instituto=objetivo&referencia=200414_DeboraCruz_Matematica_III_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=fIAxDWR8670
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8370
https://wordwall.net/pt/resource/3053469/festa-junina
https://wordwall.net/pt/resource/17860266/festa-junina
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1996
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=328&etapa=1&story=Festa+Junina+da+AD
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2082
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y


 

 

 
 
 

 

QUARTA-FEIRA – 23/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

REVISÃO DE MATEMÁTICA 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) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: SKATE I 

O skate é um esporte surgido na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 60. Foi inventado 

por alguns surfistas, como uma brincadeira para um dia no qual não havia ondas no mar. 

A prática levou a produção dos primeiros skates e em 1965 já aconteceram os primeiros 

campeonatos.Claro que um dos esportes radicais mais famosos do mundo não ficaria de fora de nossas 

aulas!Na aula de hoje faremos a adaptação ao skate através do desenvolvimento do equilíbrio dinâmico.  

Não perca!  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INGLÊS: Projeto Pedagógico – Memory Game 

Obs.: Para os alunos que forem ficar on-line, o jogo da memória está disponível para ser retirado na secreta-

ria da escola. 

Atividade Junina disponível no APP. 

 
 

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 até 11:41) 

Fazer apostila: páginas 96 até 100. Lição de casa: página 101 e 102 + 141 e 142. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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: “Vamos multiplicar” 

Lição de casa: Folha extra - “Vamos resolver as continhas com atenção” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63770799-52e3-4304-ab61-3ff1530175fe&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63770799-52e3-4304-ab61-3ff1530175fe&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 24/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

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: “Preencher a cruzadinha” 

Folha extra: “Faça o que se pede" 

Folha extra: “Reparta em partes iguais” 

Folha extra: “Resolva” 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA (continuação da aula anterior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4: “BICHARADA ANIMAL” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir a partir de11:44) 

Fazer apostila: páginas 103 até 106. 

Lição de casa: página 107 e 108. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h) 

ARTE: Continuação do projeto pedagógico construção do quadrinho com galhos de árvore.  

*Atividade adaptada para os alunos que não estão em aula presencial: 

Assistir os vídeos sobre o artista Alfredo Volpi e fazer desenhos e colagens usando as bandeirinhas que o 

artista gostava tanto. 

https://youtu.be/sh98BczvDqA 

https://youtu.be/DQCXZvQ1s70 

 
 

Avaliação de Matemática – 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63770799-52e3-4304-ab61-3ff1530175fe&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63770799-52e3-4304-ab61-3ff1530175fe&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_3Ano_AD
https://youtu.be/sh98BczvDqA
https://youtu.be/DQCXZvQ1s70


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 25/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CINE PIPOCA: Para complementar nosso Projeto Pedagógico, onde abordamos a importância e o cuidado 

com a terra, vamos assistir um filme para refletirmos sobre a nossa relação com esse recurso natural tão im-

portante para nossa vida. 

FILME: “LÓRAX – EM BUSCA DA TRÙFULA PERDIDA”  

(Os alunos que estiverem presencialmente na escola, poderão levar porções individuais de pipocas 

estouradas e prontas para o consumo, para degustarem durante a apresentação do filme) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

FILME (continuação) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ATIVIDADE DO PP (caderno de desenho) 

Se você tivesse que plantar um sentimento, numa terra bem fértil, que fosse dar muitos frutos, que sentimento 

você plantaria? (Faça um lindo desenho representando suas ideias) 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: SKATE II  

Seguiremos nossa aula com o tema SKATE conhecendo movimentos básicos da modalidade:subir, remar, 

frear, fazer curvas. 

Venha e vamos juntos em mais esse desafio. 

Para saber tudo sobre a aula de hoje, não deixe de assistir o vídeo a seguir: 

APRENDA MAIS EM:https://www.youtube.com/watch?v=Wf6jOfwFC34 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

FINALIZAÇÃO DO PP (Folha extra disponível para impressão no APP) 

Vamos preencher nosso termo de compromisso com a terra. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf6jOfwFC34

