
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 12 de março de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 3º ano A do Ensino Fundamental 

    Planejamento Semanal de 15/03 a 19/03 
 

#fiqueemcasa 
 
 

Como todos sabem, seguindo decreto municipal, nessa semana continuaremos com nossas aulas 

no modelo online. 

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencialmente 

novamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida do 

possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1(Senha: 

40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser acompa-

nhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, 

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afasta-

mento presencial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 15/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

REVISÃO PARA A AV1 DE PORTUGUÊS (Folha extra disponível no App) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

BIBLIOTECA: Leitura e apreciação de histórias que abordam o gênero: “Carta” 

Assistir vídeo:Clique aqui/ Clique aqui 

 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Página 13  

Percussão – Ritmo com objetos 

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

Material necessário: 2 palitos de churrasco ou 2 lápis, 1 copo de plástico duro, 1 caneta 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)–  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Hoje é dia de explorar as principais habilidades do atletismo (correr, 

saltar e lançar) usando a criatividade, através do desafio da caixa de sapato! Para isso, 

procure por uma caixa em sua casa, pode ser de sapato, de papelão, ou até mesmo um 

balde ou um pote plástico. O importante é que você não se esqueça de trazer esse mate-

rial em nossa aula para que juntos possamos nos exercitar e nos divertir pra valer! 

IMPORTANTE: Para a próxima aula vamos testar seus conhecimentos sobre o atletismo através de um QUIZ 

online! Para isso pedimos aos responsáveis que baixe o APP Kahoot! (disponível nas lojas de aplicativos) 

em seu celular e disponibilize o aparelho para seu filho na próxima aula. Isso será muito importante para a 

realização dessa atividade. Caso não seja possível baixar o aplicativo o aluno poderá acessar o QUIZ pelo 

computador, porém, tendo que dividir as telas do site www.kahoot.it e da aula online (Zoom). 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) - HISTÓRIA: MÓDULO 1: “EU E MEUS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas 185 até 190. 

Lição de casa: página 204. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ua-L13ZPDrU
https://www.youtube.com/watch?v=eblMOI3K994
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8bc9ece0-fd65-45af-878e-e3b7a8648904&instituto=objetivo&referencia=210114_FernandoAntunes_Musica_IV_3Ano_AD%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.kahoot.it/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5f19501-c55b-4fb8-b4bc-d28d3821a216&instituto=objetivo&referencia=201204_KatiaFonseca_Historia_II_3Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 16/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 2: “MEMÓRIAS DE LEONARDO: O LEITOR DE ALICE” 

Correção das lições de casa:  páginas 68 até 79 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 2: “MEMÓRIAS DE LEONARDO: O LEITOR DE ALICE” (Continuação da aula 

anterior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

Fazer apostila: páginas 55 até 59. 

Assistir vídeo:Clique aqui (com a Prô Débora ) 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” (Continuação da aula anterior) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INGLÊS: Apostila 1 – Lesson 4 – Let the sun shine for a better world! 

Páginas 26 a 30 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let the sun shine for a better world (I) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=25f35e4c-3f60-487b-b60c-

d27b76adcc29&instituto=objetivo&referencia=200312_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let the sun shine for a better world (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=762c18c4-5d65-4f9d-8afa-

771260e3b226&instituto=objetivo&referencia=200312_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD 

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=603486c0-6c59-4c0a-8a49-ca53a74d4a25&instituto=objetivo&referencia=201124_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=25f35e4c-3f60-487b-b60c-d27b76adcc29&instituto=objetivo&referencia=200312_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=25f35e4c-3f60-487b-b60c-d27b76adcc29&instituto=objetivo&referencia=200312_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=762c18c4-5d65-4f9d-8afa-771260e3b226&instituto=objetivo&referencia=200312_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=762c18c4-5d65-4f9d-8afa-771260e3b226&instituto=objetivo&referencia=200312_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 17/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

REVISÃO PARA A AV1 DE MATEMÁTICA (Folha extra disponível no App) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Páginas 30 a 33. 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let the sun shine for a better world (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=762c18c4-5d65-4f9d-8afa-

771260e3b226&instituto=objetivo&referencia=200312_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA: Hoje continuaremos nossos estudos sobre o Projeto Pedagógico “Comunicação com cone-

xão”! Vamos conhecer um pouco da história da comunicação humana e a sua evolução! 

 Vídeo: A HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO HUMANA E NOVAS TECNOLOGIAS 

 Animação: A EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 Jogo: DESCOBRINDO OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 Caça-palavras: MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

__________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA 

(computador, notebook, celular, tablet) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui / Clique aqui (Com a Prô Bruna) 

Fazer apostila: páginas 115 até 124. Lição de casa: página 142. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” (Continuação da aula anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=762c18c4-5d65-4f9d-8afa-771260e3b226&instituto=objetivo&referencia=200312_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=762c18c4-5d65-4f9d-8afa-771260e3b226&instituto=objetivo&referencia=200312_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=1OvMh-lA-_A
https://www.youtube.com/watch?v=R4FNszkxFYY
https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/geografia/descobrindo-meios-de-comunicacao/
https://www.imagem.eti.br/caca-palavras/caca-palavras-on-line-meios-de-comunicacao-estudo.php
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=28a51fcd-913a-496f-8f6f-ae43839f7458&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_Ciencias_III_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9840965f-55c2-49e0-a763-fdc011b9efb3&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_Ciencias_IV_3Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 18/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 55 até 62 

Lição de casa: página 121 e 122 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h –15:15h) 

ARTE: Apostila págs.17 e 19 

Vamos  conhecer um pouco sobre grafite. Assistir vídeo sobre o tema e mostrar imagens durante a aula 

https://youtu.be/OKoPETMGMe0 

Fazer a proposta da pág. 19 

Assistir vídeo sobre o artista Keith Haring e observar seus painéis e murais em locais públicos  

https://youtu.be/ZLdTTHmk5BI 

Durante a aula vamos fazer uma colagem com pintura inspirado no artista.  

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” (Continuação da aula anterior) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: CONTINHAS DE ADIÇÃO DO CADERNO (Folhinha extra disponível no App) 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=34b7d5e2-60c4-46dd-b0b0-49b9dad06005&instituto=objetivo&referencia=201124_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_II_3Ano_AD
https://youtu.be/OKoPETMGMe0
https://youtu.be/ZLdTTHmk5BI


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 19/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

Assistir vídeo:Clique aqui(com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 63 até 66. 

Lição de casa: página 67 e 68. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” (CONTINUAÇÃO DA AULA ANTERI-

OR) 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: É dia de GAME!!! 

E aí, já baixou o aplicativo Kahoot em seu celular? 

Hoje iremos aprofundar nossos conhecimentos sobre o atletismo através de um 

super jogo de perguntas e respostas utilizando esse aplicativo. 

Portanto vamos lá! 

Não perca nossa aula e vamos juntos aprender e nos divertir com esse super jogo.Te espero!  

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” 

Assistir vídeo:Clique aqui(com a Prô Kátia – assistir a partir de 8:41) 

Fazer apostila: páginas 230 até 233 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” 

Fazer apostila: páginas 233 até 235 

Lição de casa: páginas 249 e 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3eac48ca-1b7c-4702-9140-cc6e64883c36&instituto=objetivo&referencia=201124_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1cc7dc4d-9e1c-4716-a559-25222d218cf0&instituto=objetivo&referencia=201130_KatiaFonseca_Geografia_III_3Ano_AD

