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  Bragança Paulista, 07 de outubro de 2020. 
. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 

 

#fiqueemcasa 
  

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 

processo avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 

dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  
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Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 
 

QUARTA-FEIRA – 07/10 

DIA DO CHAPÉU DIFERENTE: Entre na aula on-line de hoje utilizando um chapéu ou um boné diferente. Se preferir, você pode con-

feccionar o seu. Use sua criatividade. 

SHOW DE TALENTOS: Chegou o dia de mostrar seu talento para a turminha da sala. Pode ser uma mágica, contar uma piada, cantar 

uma música, fazer um passinho do TIKTOK, ou qualquer coisa que você tenha talento para fazer. Pense numa apresentação bem rapi-

dinha, pois você terá apenas 1 minuto para expor o seu talento. 

PORTUGUÊS: MÓDULO 7: “O UNIVERSO FANTÁSTICO DE MONTEIRO LOBATO” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora / assistir a partir da página 7) 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 7 até 9 

Lição de Casa: páginas 83 até 85 + Recortar e brincar com o jogo: “Lobatices no Sítio” 

HISTÓRIA: Módulo 4 - “A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO”   

Fazer apostila: páginas 147 até 150 

PROVIDENCIAR PARA AULA DE SEXTA-FEIRA OS SEGUINTES INGREDIENTES PARA UMA CULINÁRIA QUE IREMOS FAZER: 

 2 xícaras de  chá de farinha de trigo 

 1 xícara de chá de sal (faltando dois dedos) 

 2 colheres de sopa de óleo de cozinha 

 1 xícara de água 

 1 pacote de suco (tipo TANG) 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=2uFi0gzsqKY com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: Acesse o link acima para ter acesso ao passo a passo das atividades 

1 – SE VIRA NOS 30” – Fazer embaixadinhas e construir aviãozinho de papel em 30 segundos  

2 – EXPERIÊNCIAS COM MEU CORPO – Tema da semana: Frequência Cardíaca 

Na próxima semana tem mais. Até lá! 
 

QUINTA-FEIRA – 08/10 

DIA DA MÀSCARA: entre na aula on-line de hoje usando uma máscara (pode ser qualquer uma, até de super herói), ou com algum 

desenho pintado em seu rosto. vamos nos divertir! 

GINCANA DA VERDADE OU MENTIRA: A professora irá fazer algumas perguntas, se você responder que é verdade e for verdade, 

ÓTIMO, mas se for MENTIRA... aguarde  e veja o que te espera!!!! 

PORTUGUÊS: MÓDULO 7: “O UNIVERSO FANTÁSTICO DE MONTEIRO LOBATO” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora ) 

Fazer apostila: páginas 10 até 15 

Lição de Casa: páginas 86 até 89 

HISTÓRIA: Módulo 4 -  “A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO”   

Fazer apostila: páginas 151 até 155 

INFORMÁTICA: Caso você tenha faltado na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/gAF3z5eOgbQ com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 

necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 

Programação: Nessa semana, vamos comemorar a SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS com várias atividades super legais!!!! E não 

percam a nossa ADD de hoje, será muito especial!!! 

 CLUBINHO XALINGO – JOGOS EDUCATIVOS 

 HASBRO - NERF 

 IG KIDS 

 PAPA JOGOS 

_CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

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

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8e6e1eed-dff7-453d-9501-1ee0734a99e9&instituto=objetivo&referencia=Atividade%20inicial%20%E2%80%93%20O%20universo%20fant%C3%A1stico%20de%20Monteiro%20Lobato%20/%20Hora%20da%20hist%C3%B3ria
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8ada1d09-ac40-4a35-9a18-6d27e32195f9&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20jogo:%20%E2%80%9CLobatices%20no%20s%C3%ADtio%E2%80%9D
https://www.youtube.com/watch?v=2uFi0gzsqKY
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e75ee2f9-bb56-4b52-a509-97cc168d0602&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20%E2%80%9CA%20costureira%20das%20fadas%E2%80%9D%20/%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://youtu.be/gAF3z5eOgbQ
https://clubinho.xalingo.com.br/jogos
https://nerf.hasbro.com/pt-br/games
http://igkids.ig.com.br/
https://www.papajogos.com.br/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 09/10 

DIA DO BREGA: Entre na aula on-line com uma aparência bem brega, vale pintar o dente, fazer pintinhas na bochecha, passar batom 

fora da boca, fazer verrugas... Use a imaginação! 

HISTÓRIA: Módulo 4 - “A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO”   

Fazer apostila: páginas 156 até 159 

Assistir vídeo: Clique aqui 

HORA DA CULINÁRIA: Vamos fazer uma deliciosa massinha com os ingredientes solicitados na aula de quarta-feira.  

Com a massinha feita em aula, faremos algum artesanato indígena, de forma, que nossa massinha estará simbolizando a argila, tão 

usada pelos índios. Para ideias do que fazer, acesse o link: Clique aqui 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/F7WQ2faCrsQ com as orientações da professora Adriana. 

Essa semana vamos fazer um fantoche bem legal. 

Vamos assistir ao vídeo sobre Monteiro Lobato e suas histórias: https://youtu.be/DBEsFZbaa20 

Escolha um personagem para fazer seu fantoche de papel! 

Use a criatividade e capriche!  

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 12/10 

 

FERIADO 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 13/10 

 

PONTO FACULTATIVO: ANTECIPAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR 

 

https://youtu.be/cQkA5PDow2s
http://artesanatoindigena.com/artesanato-indigena-de-argila/
https://youtu.be/F7WQ2faCrsQ
https://youtu.be/DBEsFZbaa20

