
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 25 de Junho de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 28/06 a 01/07 

 
 

  #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, 

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas re-

motas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Essa semana será nossa última semana de aula, antes das nossas FÉRIAS, então, nós preparamos para 

vocês, muitas atividades juninas, para aprendermos e nos divertirmos juntos. Vamos lá...  

 

SEGUNDA-FEIRA – 28/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

BIBLIOTECA: Assistir vídeo: Clique aqui (Vamos nos informar, assistindo um vídeo informativo sobre a ori-

gem da FESTA JUNINA) Clique aqui  (Agora vamos curtir a história: “O casamento matuto da bicharada”) 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA (Folha extra disponível para impressão no APP) 

Folha extra: “Continhas juninas – adição” 

Lição de casa: PROVIDENCIAR PARA QUARTA-FEIRA: ½ copo de água / ½ copo de vinagre / 2 col. de 

sopa de milho para pipoca / 1 col.de sopa de bicarbonato de sódio / 1 recipiente fundo e 1 um copo grande ou 

garrafa pet cortada ao meio 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA (continuação da aula anterior) 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MÚSICA: Espaço da Prática Musical  

Barcarola - EAD Colégio Objetivo -  Acessar o link: Barcarola (com o prof. Fernando)  

O trem de ferro - Acessar o link: Trem de ferro 

 Nona Sinfonia de Beethoven - Acessar o link: Nona Sinfonia 

Asa Branca - Acessar o link: Asa Branca 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)   - QUEBRA- CABEÇA JUNINO (Folha extra disponível para impressão no 

APP) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmYT4QxR6Zk
https://www.youtube.com/watch?v=NRstbOO0izo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f79ff42a-69fe-441b-9ca8-b15ceaea5316&instituto=objetivo&referencia=210219_FernandoAntunes_Musica_I_3Ano_AD%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=02377ad1-5c5c-4de4-a2cf-a8b327b0647d&instituto=objetivo&referencia=210219_FernandoAntunes_Musica_II_3Ano_AD%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=754d154f-6248-4dcd-ad1b-dcbbe2c7a458&instituto=objetivo&referencia=210219_FernandoAntunes_Musica_III_3Ano_AD%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77d12c1e-b687-4718-92c5-b0a6dd0f0cf7&instituto=objetivo&referencia=210219_FernandoAntunes_Musica_IV_3Ano_AD%20


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 29/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HORA DE FAZER ARTE!!! 

Vamos fazer um boneco junino articulado. (Folha extra disponível para impressão no APP) 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

INGLÊS: June Festival – Atividades sobre festa junina, estudo de vocabulário, produção de bandeirinhas e 

brincadeira. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

HORA DE FAZER ARTE!! (continuação da aula anterior) 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HORA DA BRINCADEIRA!!! Acesse os links abaixo e se divirtam com as brincadeiras juninas. 

https://wordwall.net/pt/resource/2905180/festa-junina  

https://wordwall.net/pt/resource/3065198/ca%C3%A7a-palavras-festa-junina  

https://wordwall.net/pt/resource/16616681/festa-junina  

https://wordwall.net/pt-br/community/forca-festa-junina 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos uma história incrível e várias atividades legais para as férias, 

além de cinco super bibliotecas virtuais!!! � 

 

 HISTÓRIA: A MENINA QUE ODIAVA LIVROS 

 CAÇA-PALAVRAS DE JOGOS 

 JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

 COKITOS (clique na sua idade) 

 

 05 Bibliotecas virtuais:  

 Dentro da história 

 Eu leio para uma criança (estante virtual) 

 Domínio público – literatura infantil 

 Espaço de leitura 

 Livros grátis na Amazon 

 

BOAS FÉRIAS! DESCANSEM E BRINQUEM BASTANTE!!! Profª. Gabi � 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://wordwall.net/pt/resource/2905180/festa-junina
https://wordwall.net/pt/resource/3065198/ca%C3%A7a-palavras-festa-junina
https://wordwall.net/pt/resource/16616681/festa-junina
https://wordwall.net/pt-br/community/forca-festa-junina
https://www.youtube.com/watch?v=BW8bATO9MZ4&t=134s
https://wordwall.net/pt/resource/16404339/ca%C3%A7a-palavras-de-jogos
https://www.cneconline.com.br/apoio-pedagogico/links/jogos-educativos/
https://www.cokitos.pt/
https://www.dentrodahistoria.com.br/?utm_source=ddh&utm_medium=blog&utm_campaign=livros-gratis
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo&co_autor&no_autor&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra&co_idioma=1&colunaOrdenar=null&ordem=null
https://espacodeleitura.labedu.org.br/
https://www.amazon.com.br/s?bbn=6311441011&rh=n%3A6311441011%2Cn%3A5559842011&dc&fst=as%3Aoff&qid=1603724639&rnid=6311441011&ref=lp_6311441011_nr_n_15


 

 

 
 
 

 

QUARTA-FEIRA – 30/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

JOGO DOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS (A professora irá falar e mostrar alguns sólidos geométricos e ao 

comando dela, vocês deverão sair e procurar objetos que se pareçam com os sólidos apresentados) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: TIROLESA E  QUIZ! 

Nessa semana final vamos curtir nossa deliciosa TIROLESA e também participar de 

um Quiz para relembrar as inúmeras atividades realizadas nesse bimestre. Você não 

pode perder. Te espero em nossa ADD!  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: June Festival – Atividades sobre festa junina, estudo de vocabulário, produção de bandeirinhas e 

brincadeira. Atividade Junina disponível no APP. 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA (Folha extra disponível para impressão no APP) 

Folha extra: “Continhas junina- multiplicação” 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HORA DA EXPERIÊNCIA!!!!!  

Vamos nos divertir fazendo a experiência do milho dançante. Para saber como fazer, acesse o link: 

Clique aqui  (Não esqueça de deixar a água, o vinagre, o bicarbonato e o milho de pipoca aí por perto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eMkIsJ50nsk


 

 

 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 01/07 

 

REUNIÃO DE PAIS 

BOAS FÉRIAS!! 


