
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 16 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 19 a 23/04 

 
 

  #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-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. 

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 informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares e pes-

soas de convívio diário, mesmo no tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 19/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

BIBLIOTECA: Assistir vídeo: Clique aqui (Conheça um pouco da história de Leonardo da Vinci) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: REVISÃO AV2 (Folha extra disponível no APP) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: (continuação da aula anterior) 

Lição de casa: continhas de adição no caderno (Folha extra disponível no APP) 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MÚSICA: Apostila de Música –   Páginas 19 a 21             

Percussão – instrumentos com alturas definidas 

Acessar o link:   https://youtu.be/94h1JzsGImQ     (com a Profa. Cris)      

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Déborah - Assistir até 7min) 

Fazer apostila: 98 e 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HqU-3xLrf7w&t=7s
https://youtu.be/94h1JzsGImQ
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f85f3076-6f0b-4147-a505-eef0d4e1e0b5&instituto=objetivo&referencia=200316_DeborahCatarinacho_Portugues_VII_3Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 20/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: correção das continhas feitas na lição de casa 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS:  Apostila 1 – Alphabet Game 

Páginas 51 a 55 – Recortaremos as letras do jogo em ADD. Depois, é hora de brincar com as letras do alfa-

beto montando palavras em inglês! 

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: (continuação da aula anterior) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

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

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Déborah - Assistir a partir de  7min) 

Fazer apostila: 100 e 101 

Lição de Casa: Fazer a FOLHA CARTONADA da Apostila: “FICHA DA INVENÇÃO” + p. 137 e 138 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos atividade de programação de Informática na plataforma 

“Hora do Código”. Também escreveremos juntos um e-mail para outra turminha, como parte do nosso Projeto 

Pedagógico “Comunicação com conexão”! 

 

 HORA DO CÓDIGO: REPETIÇÕES COM SCRAT 

 Durante a aula, vamos escrever um e-mail para a outra turma do 3º ano (ativi-

dade do Projeto Pedagógico) e seguir algumas dicas para a apresentação do 

nosso vídeo sobre curiosidades! 

 Vídeo aula: COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

OBS.: Os alunos que não frequentam as ADDs de Informática deverão realizar uma pequena pesquisa 

escrita sobre a “EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO” (com capa, nome, turma, nome da disciplina – IN-

FORMÁTICA). Pesquisa poderá ser manuscrita ou digitada. Deverá conter uma ilustração do aluno 

sobre o tema, que se refere ao Projeto Pedagógico do bimestre. Esta pesquisa deverá ser entregue na 

escola no dia 26/4/2021, conforme orientações do comunicado enviado. 

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  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 Vídeo aula: COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA: 18:30H 

 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f85f3076-6f0b-4147-a505-eef0d4e1e0b5&instituto=objetivo&referencia=200316_DeborahCatarinacho_Portugues_VII_3Ano_AD
https://studio.code.org/s/pre-express-2019/stage/7/puzzle/1
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y


 

 

 
 

 

QUARTA-FEIRA – 21/04 

 

FERIADO 
 
 

QUINTA-FEIRA – 22/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Correção e apresentação do ‘SEU INVENTO”. (cada aluno lerá sua invenção e irá apresentar 

seu trabalho) 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – Assistir a partir de 14min18seg) 

Fazer apostila: páginas 66 e 67 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: (continuação da aula anterior) 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h)   

ARTE: Apostila págs. 21 e 23 - Arte Egípcia  

Responder às perguntas da pág. 21. Assistir os vídeos sobre o assunto: https://youtu.be/qytoTGSy8qI e 

https://youtu.be/1yMJNtNX3dk  

Finalizar fazendo um desenho sobre Arte no Egito. 

 

 

 

NÃO ESQUEÇA QUE AMANHÃ SERÁ O DIA DE APRESENTAR O SEU “VÍDEO DA CURIOSIDADE”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e6be8a8a-812a-4cd9-a751-5150c261ddd1&instituto=objetivo&referencia=CMDF03122020AD
https://youtu.be/qytoTGSy8qI
https://youtu.be/1yMJNtNX3dk


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 23/04 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) ) – HOJE FAREMOS A FINALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO: “COMU-

NICAÇÃO COM CONEXÃO” 

-Faremos um programa que vai se chamar: “BOLETIM DE CURIOSIDADES” 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) - CADA ALUNO FARÁ SUA APRESENTAÇÃO SOBRE A CURIOSIDADE PES-

QUISADA. (Essa atividade vale nota de PP / caso o aluno não consiga participar da aula, deverá encaminhar 

o vídeo ao Colégio  para que os professores possam avaliá-lo – essa atividade foi proposta  na apostila de 

português p. 73) 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) – PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

 Assistir vídeo: Clique aqui (curiosidades sobre o corpo humano) 
 Registro por meio de desenho (Qual curiosidade você achou mais interessante? Registre por meio 

de desenho no caderno de desenho) 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 
4ª aula: (15:45h - 16:30h)  
EDUCAÇÃO FÍSICA:   
Olá! Nossa viagem ao mundo das brincadeiras não pára! 
Para a aula de hoje iremos continuar nosso jogo de STOP e também construir um 
brinquedo: a peteca!  
Portanto pedimos que traga para a aula uma sacolinha de supermercado, duas folas 
de caderno (podem ser usadas) e uma tesoura sem ponta. 
https://www.youtube.com/watch?v=9yZfgBAxF5c 
Te vejo lá! 
 
 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) – PORTUGUÊS (continuação da aula anterior) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6h4QYYkVyI
https://www.youtube.com/watch?v=9yZfgBAxF5c

