
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 14 de Maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 17 a 21/05 

 
 

#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, fami-

liares 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/


 

 

 
 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 17/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

BIBLIOTECA: Assistir vídeo:Clique aqui( Vamos continuar assistindo a história: “ A lebre e a Tartaruga – a 

revanche do século”.  Na aula de hoje vamos ver o CAPÍTULO 2) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir até 7:40) 

Fazer apostila: páginas 40 até 42.Lição de casa:página 117 e 118. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO” (continuação da aula anterior) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Página 31. Unidade 2 – Notação musical. Criando ritmos na partitura 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 4 –“FÁBRICA DE BRINQUEDOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – assistir até 4:30) 

Fazer apostila: páginas 19 e 20. 

Lição de casa: páginas 62 e 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lSEnWblEV7Y&t=644s
https://www.youtube.com/watch?v=lSEnWblEV7Y&t=644s
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=078d22a5-1d4f-48d1-a2ae-9d4f9c3fd287&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=078d22a5-1d4f-48d1-a2ae-9d4f9c3fd287&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6fe67cc7-fdb3-45bc-9670-5bfcbb29aad2&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_II_3Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 18/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir a partir de 7:41). Fazer apostila: páginas 43 e 44. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila 2 – Lesson 3 – Weallhavesomeonenexttous!. Páginas 22 a 24. 

Professor: Wellington Eduardo de Oliveira Silva. Aula:WeAllHave... Someone Next toUs! Part1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f4ec0ef-596c-41ac-bd04-

945025927d29&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_IV_3Ano_AD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO” 

Fazer apostila: páginas 45 e 46.Lição de casa:página 119 até 121. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 4 –“FÁBRICA DE BRINQUEDOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – assistir a partir de 4:31 até 9:12) 

Fazer apostila: páginas 21 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, iniciaremos as atividades sobre o nosso novo Projeto Pedagógico com-

partilhado - “Terra cheia de vida” e continuaremos com o nosso desafio de lógica de programação da aula 

passada, que será incrível!!! 

 

 JOGOS DIVERSOS – MEIO AMBIENTE 

 COLETA SELETIVA 

 PROGRAMAÇÃO: BOTLOGIC - clique neste link ou acesse o QR Code abaixo: 
 
 
 
 
 
 
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 INGLÊS – 18H30 

 

 
 
 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=078d22a5-1d4f-48d1-a2ae-9d4f9c3fd287&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=078d22a5-1d4f-48d1-a2ae-9d4f9c3fd287&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f4ec0ef-596c-41ac-bd04-945025927d29&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f4ec0ef-596c-41ac-bd04-945025927d29&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_IV_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6fe67cc7-fdb3-45bc-9670-5bfcbb29aad2&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_II_3Ano_AD
https://wordwall.net/pt/resource/15096639/meio-ambiente
http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer
https://botlogic.us/play
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y


 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA -19/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

REVISÃO DE CIÊNCIAS AV1 (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: MATERIAIS FANTÁSTICOS - CORDA 

Muitos são os benefícios que brinquedos simples podem fazer no desenvolvimento 

motor de uma criança. Nas próximas semanas vamos explorar todo esse potencial 

através do trabalos com alguns destes brinquedos. Hoje será a vez da corda! 

Portanto, arrume ou improvise uma corda simples e um espaço apropriado e vamos 

juntos conhecer e experimentar vários movimentos com o primeiro aparelho de nossas série de aulas. 

Que movimentos consegue realizar com a corda? Quais gostaria de aprender? 

Você sabe pular corda individual? 

O que mais é possível fazer além de usar a corda para pular? Que outras brincadeiras é possível fazer? 

Acompanhe em nossa ADD algumas possibilidades e divirta-se conosco e com a sua família!  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INGLÊS: Páginas 25 a 27 

Professor: Wellington Eduardo de Oliveira Silva 

Aula: WeAllHave... Someone Next toUs! Part2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50ce66cf-b97c-49bb-a5eb-

5fb3b5a0cd23&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_V_3Ano_AD 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir até 7:10) 

Fazer apostila: páginas 47 até 48. Lição de casa:página 122 até 124. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO”(continuação da aula anterior) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50ce66cf-b97c-49bb-a5eb-5fb3b5a0cd23&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_V_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50ce66cf-b97c-49bb-a5eb-5fb3b5a0cd23&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_V_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8d4ab72c-5658-4634-94df-c99a88bf6988&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8d4ab72c-5658-4634-94df-c99a88bf6988&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA - 20/05  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir a partir de7:11) 

Fazer apostila: páginas 49 e 50. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO” 

Fazer apostila: páginas 51 até 54. 

Lição de casa:Passar a limpo a fábula escrita na página 53, utilizando as folhas cartonadas: “Livro Fabuloso” 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA (caderno) 

Faça em seu caderno a tabuada do 2 ao 5. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h) 

ARTE: Assistir os vídeos sobre a arte no Egito, observar a lei da frontalidade  

https://youtu.be/tWIqTM_HV-c 

https://youtu.be/V9rJH9oYWf4 

https://youtu.be/VnDj6RQXL0c 

Fazer um desenho e pintura para mostrar essa frontalidade. Pode usar papéis dourados se tiver. 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS – 18H30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8d4ab72c-5658-4634-94df-c99a88bf6988&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8d4ab72c-5658-4634-94df-c99a88bf6988&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_3Ano_AD
https://youtu.be/tWIqTM_HV-c
https://youtu.be/V9rJH9oYWf4
https://youtu.be/VnDj6RQXL0c


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 21/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 4 –“FÁBRICA DE BRINQUEDOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – assistir a partir de 9:13) 

Fazer apostila: páginas 22 e 23. Lição de casa: páginas 62 e 63. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

REVISÃO DE PORTUGUÊS AV1 (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)  

HISTÓRIA: MÓDULO 2: “VIDA NO CAMPO E NA CIDADE” 

Assistir vídeo:Clique aqui (com a Prô Kátia – assistir até6:08) 

Fazer apostila: páginas 175 e 176. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA:MATERIAIS FANTÁSTICOS - BOLA 

Continuando nossa série hoje é dia de desenvolver nosso repertório motor com a BOLA!  

Mais especificamente, iremos melhorar nossas manipulação e arremessos!  

Separe uma bola leve e que caiba bem em sua mão e vamos juntos buscar acertar alvos e cumprir tarefas 

com as duas mãos em desafios que você não pode perder!Te espero! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 2: “VIDA NO CAMPO E NA CIDADE” (continuação da aula anterior) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6fe67cc7-fdb3-45bc-9670-5bfcbb29aad2&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e4837a53-5553-4788-935c-111dd7abf3d6&instituto=objetivo&referencia=210407_KatiaFonseca_Historia_IV_3Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e4837a53-5553-4788-935c-111dd7abf3d6&instituto=objetivo&referencia=210407_KatiaFonseca_Historia_IV_3Ano_AD_ZOOM

