
 

 

 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 3° ano B do Ensino Fundamental 
 

  PLANEJAMENTO SEMANAL DE 15/02 A 19/02 
 

#fiqueemcasa 

 

Já iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo todos 

os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Aos poucos vamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

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

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

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

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 
 
 
 
 

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


 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 15/02  
 

RECESSO ESCOLAR 
 

TERÇA-FEIRA – 16/02 
 

FERIADO  
 

QUARTA-FEIRA – 17/02 
 

PONTO FACULTATIVO 
 

QUINTA-FEIRA – 18/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

PORTUGUÊS: (caderno azul) FOLHA EXTRA (depois de realizada a atividade colar a folhinha no caderno) 

FOLHA EXTRA 1 Clique aqui (para saber qual é) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: (caderno azul) FOLHA EXTRA (depois de realizada a atividade colar a folhinha no caderno) 

FOLHA EXTRA 2  Clique aqui (para saber qual é)  

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

MATEMÁTICA: (caderno vermelho) FOLHA EXTRA (depois de realizada a atividade colar a folhinha no ca-

derno) Folha extra 1 Clique aqui (para saber qual é) 

PARA CASA: FOLHA EXTRA (fique atento, para colar a folhinha depois de feita, em seu respectivo caderno) 

MAT. Clique aqui (para saber qual é) PORT. Clique aqui (para saber qual é) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h)  

ARTE: Apostila pág. 11 - módulo 1. Retratos da sociedade-dinossauros. Seguir as orientações da pág. 11 e 

fazer o desenho no espaço da apostila. Na pág. 12, fazer uma pintura com tintas verdes e folhas de plantas (es-

tamparia), imprimir um fundo como se fosse uma floresta. Para completar fazer uma dobradura de dinossauro e 

colar nesse cenário. Assista ao vídeo:  https://youtu.be/77eTBLtn6vE para ajudá-lo na dobradura que será feita em 

sulfite branca e depois poderá ser pintada com giz de cera ou lápis de cor.    

 

 

 

  

https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnQhG3EF1CT1Dd6r6?e=2wXCo0
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnQmrin3zCOK028Xg?e=hX1v1I
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnQothw97lq7dd1pM?e=vivhDB
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnQuHykVHCBPYdGOz?e=mbF4c5
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnQz9m8LgnlVQn6G1?e=DiORGq
https://youtu.be/77eTBLtn6vE


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 19/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

PORTUGUÊS: (caderno azul) FOLHA EXTRA (depois de realizada a atividade colar a folhinha no caderno) 

Folha extra 1 Clique aqui (para saber qual é) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) (continuação da atividade da aula anterior) 

PORTUGUÊS: (caderno azul) FOLHA EXTRA (depois de realizada a atividade colar a folhinha no caderno) 

Folha extra 1 Clique aqui (para saber qual é) 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

MATEMÁTICA: (caderno vermelho) FOLHA EXTRA (depois de realizada a atividade colar a folhinha no caderno) 

Folha extra 1 Clique aqui (para saber qual é) 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Estamos de volta!  

E desta vez quem nos traz uma dica muito legal é nosso amigo coelho.  

Acompanhe essa dica de exercício e capriche na realização. Você deverá 

desenhar uma escada no chão (com giz, fita crepe, barbante ou outro materi-

al) ou então utilizar os pisos de sua casa e realizar o seguinte exercício: pas-

sar por ele o mais rápido possível, utilizando apenas um pé em cada um dos 

quadradinhos. Para ficar mais rápido, a dica é que você realize o exercício 

pisando com a parte da frente do pé. 

Realize por alguns minutos e descanse, já que essa é uma atividade muito 

intensa! 

Depois disso, tente realizar esse movimento cada vez que for realizar uma corrida, de modo a acostumar seu 

corpo com esse movimento e ficando cada vez mais rápido! 

Você também pode criar novas formas de passar por essa escada (de lado, de costas, etc.) Boa semana!  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  (continuação da atividade de Matemática da aula anterior) 

MATEMÁTICA: (caderno vermelho) FOLHA EXTRA (depois de realizada a atividade colar a folhinha no caderno) 

Folha extra 1 Clique aqui  (para saber qual é) 

PARA CASA: FOLHA EXTRA (fique atento, para colar a folhinha depois de feita, em seu respectivo caderno) 

PORTUGUÊS: (caderno azul) Folha 1 Clique aqui (depois de pintar, complete com as letras do alfabeto)      / 

Folha 2  Clique aqui (para saber qual é) 

 

 

https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnQ2i7nXaheBdN9-K?e=Eocgsl
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnQ2i7nXaheBdN9-K?e=Eocgsl
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnQ75gEvBFzocYI-v?e=hcqF1L
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnQ75gEvBFzocYI-v?e=hcqF1L
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnQ956qPuKgkCMxkG?e=KGeWai
https://1drv.ms/w/s!AgCp1KXYxVpUnRClzOdVGVT8rYvV?e=WQ0VQW

