
 

 

Inf.: 0744/20 
 
 

Bragança Paulista, 11 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 11/11 a 17/11 

 

#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 11/11 a 17/11 
 

QUARTA-FEIRA – 11/11 

PORTUGUÊS: MÓDULO 8: “MUITO PRAZER, EMÍLIA!” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 67 E 68. 

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

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas 187 até 190. 

Lição de casa: páginas 191 até 194. 

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=JQPCy4kvjgw com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

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

DON`T STOP: Quem será o mais rápido nas respostas e conquistará a vitória nesse variação do tradicional jogo de STOP? Participe de 

nossa ADD e divirta-se com as incríveis variações que faremos! Se não for participar da aula, experimente brincar em família!  
 

QUINTA-FEIRA – 12/11 

MATEMÁTICA: Módulo 13 - “RESTAURANTE DO CHEF GOURMET”  

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas 43 até 48. 

CIÊNCIAS: Módulo 4 - “LUZ E SOM E AS PERCEPÇÕES DO MUNDO QUE NOS CERCA”   

Assistir vídeo:  Clique aqui (com a prô Maíra) 

Fazer apostila: páginas 129 até 131. 

Lição de casa: páginas 132, 146, 147 e 148. 

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

https://youtu.be/KAEoMDCN4ro 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 realizar atividades novas e super legais! Vamos lá! 

 PROGRAMAÇÃO – ERA DO GELO 

 DESENHANDO COM REPETIÇÃO 

Obs.: Abaixo segue o arquivo com a ATIVIDADE AVALIATIVA para ser impressa, realizada e entregue na escola no dia 26/11, 

conforme informativo 0636/20. Porém, SOMENTE alunos que não comparecem às ADDs (aulas ao vivo pelo Zoom) ou aqueles 

que têm muitas faltas no 4º bimestre (meses de outubro e novembro/20) devem imprimir, fazer e entregar tais atividades.  

Os alunos que sempre participam das ADDs não precisam imprimir e fazer estas atividades (apenas se desejarem). 

Clique em: ATIVIDADE AVALIATIVA PARA IMPRIMIR (somente casos de alunos citados acima) 

Atenção: ao abrir o arquivo acima, clicar somente na opção IMPRIMIR, não há necessidade de fazer download e solicito.                

NÃO clicar em “Abrir com documentos Google” para não alterar o arquivo para os demais alunos. Obrigada! 

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=01667f61-21db-4470-be4f-188a03b0dfc6&instituto=objetivo&referencia=Gram%C3%A1tica:%20Pontua%C3%A7%C3%A3o%20do%20di%C3%A1logo%20(II)
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f84d173f-1bc4-4911-b626-8a5f686ac654&instituto=objetivo&referencia=Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto%20/%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto%20%E2%80%93%20Hora%20a%20escrita%20/%20Agora,%20%C3%A9%20sua%20vez!%20/%20Sua%20cria%C3%A7%C3%A3o%20%E2%80%93%20Desafio%20final%20-%20%E2%80%9CIsto%20%C3%A9%20Brasil%E2%80%9D
https://www.youtube.com/watch?v=JQPCy4kvjgw
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eceb6b59-fe57-4b77-8bdb-685053b39201&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias%20-%20Situa%C3%A7%C3%A3o-problema:%20Parte%201%20-%20Situa%C3%A7%C3%A3o-problema:%20Parte%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eceb6b59-fe57-4b77-8bdb-685053b39201&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias%20-%20Situa%C3%A7%C3%A3o-problema:%20Parte%201%20-%20Situa%C3%A7%C3%A3o-problema:%20Parte%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f76476fe-f6a5-4c5f-b82e-afb4dd0842b2&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20de%20saberes%20-%20Cuidando%20da%20sa%C3%BAde%20auditiva
https://youtu.be/KAEoMDCN4ro
https://studio.code.org/s/pre-express-2020/stage/6/puzzle/1?redirect_warning=true
https://studio.code.org/s/pre-express-2020/stage/9/puzzle/1?redirect_warning=true
https://drive.google.com/file/d/1THKRg_iaXaHA-L_vyQeNpE6VMawHVMY5/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494


 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 13/11 

PORTUGUÊS: MÓDULO 8: “MUITO PRAZER, EMÍLIA!” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 69 até 75. 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO QUE FOI PEDIDO DIA 30/10: “CONFECÇÃO DA BONECA EMÍLIA” 

GEOGRAFIA: Módulo 4 – “A natureza em foco”  

Lição de Casa: páginas 238 e 239 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/9S0ZzFL2MV8 com as orientações da professora Adriana. 

Apostila página 61 e 63.  

No horário de ADD vamos conversar sobre a obra "Seara com ciprestes". Analisar os detalhes da obra do Van Gogh 

Assistir o vídeo https://youtu.be/XmKtFsK67Gg 

Em seguida fazer a pág. 63.  

Criar uma paisagem com árvores, casas, céu.... Mas as cores deverão ser diferentes das reais na natureza. 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 16/11 

PORTUGUÊS: MÓDULO 8: “MUITO PRAZER, EMÍLIA!” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora - assistir até 18:10 minutos) 

Fazer apostila: páginas 77 até 80. 

Lição de Casa: páginas 107 e 108. 

GEOGRAFIA: Módulo 4 – “A natureza em foco” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas 240 até 242. 

Lição de Casa: páginas 243, 244 e 247. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas 

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=4sHywzoMHfU com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Coordenação motora; agilidade; flexibilidade, lateralidade. 

Material: Dado 

Atividade: Par ou Ímpar. Jogar o dado e, ao sair o número no dado, ímpar ou par, você realizará os exercícios de acordo com o vídeo e 

seu número, se for par exercício par e se for ímpar realizará o exercício ímpar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7c6cfe01-c96c-4641-88ef-21acb030c7b5&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20%E2%80%9CMem%C3%B3rias%20da%20Em%C3%ADlia%E2%80%9D%20/%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7c6cfe01-c96c-4641-88ef-21acb030c7b5&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20%E2%80%9CMem%C3%B3rias%20da%20Em%C3%ADlia%E2%80%9D%20/%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://youtu.be/9S0ZzFL2MV8
https://youtu.be/XmKtFsK67Gg
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9c15332a-e97c-4af8-b143-9e47ea3544dd&instituto=objetivo&referencia=Ortografia%20%E2%80%93%20Letra%20S%20/%20Encerramento
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9c15332a-e97c-4af8-b143-9e47ea3544dd&instituto=objetivo&referencia=Ortografia%20%E2%80%93%20Letra%20S%20/%20Encerramento
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ed00787d-2199-47cb-960f-3b0a92557a65&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20-%20Hora%20do%20texto%20%22Aquecimento%20Global%22%20/%20Agora,%20%C3%A9%20com%20voc%C3%AA!/%20Sua%20cria%C3%A7%C3%A3o%20-%20Oficina%20Cartogr%C3%A1fica%20/%20Desafio%20Final
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ed00787d-2199-47cb-960f-3b0a92557a65&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20-%20Hora%20do%20texto%20%22Aquecimento%20Global%22%20/%20Agora,%20%C3%A9%20com%20voc%C3%AA!/%20Sua%20cria%C3%A7%C3%A3o%20-%20Oficina%20Cartogr%C3%A1fica%20/%20Desafio%20Final
https://www.youtube.com/watch?v=4sHywzoMHfU


 

 

 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 17/11 

MATEMÁTICA: Módulo 13 - “RESTAURANTE DO CHEF GOURMET” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia) 

Fazer apostila: páginas 49 até 53. 

Lição de Casa: páginas 78 e 79. 

CIÊNCIAS: Módulo 4 - “LUZ E SOM E AS PERCEPÇÕES DO MUNDO QUE NOS CERCA”   

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Maíra) 

Fazer apostila: páginas 133 e 134. 

Lição de casa: páginas 135 e 136. 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/ndt9bQx6xDk com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – Página 45 

Notas musicais 

Sistema de cores: xilofones e sinos 

Exercícios de notação musical 

Treino de flauta: Canção das três notas – si, lá, sol 

 INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=QUbRjxqztIw com as orientações da professora Mariana.. 

Apostila 4 – Lesson 4 – Showing love to the world 

Páginas: 26 a 29 

Vídeo do Portal: Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Lesson 4: Showing love to the world – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63a5aad0-f0d0-4348-a6c7-

7b839e284446&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Showing%20love%20to%20the%20world%20%20%E2%80%93%20Part

%201  

Matéria da Avaliação: páginas 10 até a 21.  

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=716d46e5-328c-468f-98d2-5e0538aca929&instituto=objetivo&referencia=Situa%C3%A7%C3%A3o-problema:%20Parte%203%20-%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20%E2%80%93%20Hora%20da%20oficina%20-%20Comparando%20a%20massa%20dos%20produtos:%20Parte%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a38282fc-d9d5-4352-ae9f-9594a5e9fcc6&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20de%20saberes%20-%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto%20e%20Sua%20cria%C3%A7%C3%A3o
https://youtu.be/ndt9bQx6xDk
https://www.youtube.com/watch?v=QUbRjxqztIw
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63a5aad0-f0d0-4348-a6c7-7b839e284446&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Showing%20love%20to%20the%20world%20%20%E2%80%93%20Part%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63a5aad0-f0d0-4348-a6c7-7b839e284446&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Showing%20love%20to%20the%20world%20%20%E2%80%93%20Part%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63a5aad0-f0d0-4348-a6c7-7b839e284446&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Showing%20love%20to%20the%20world%20%20%E2%80%93%20Part%201

