
 

 

Inf.: 0535/20 
 
 

Bragança Paulista, 09 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A e B – Ensino Fundamental 
Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 

 
 

#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 09/09 a 15/09 
 

QUARTA-FEIRA – 09/09 

 PORTUGUÊS: Módulo 6 - “CONTOS DE TODOS OS CANTOS”.   

Fazer apostila: páginas 93 até 95. 

Lição de Casa: páginas 135 e 136. 

GEOGRAFIA: Módulo 3 – “PAISAGENS URBANAS” 

Assistir o vídeo: Clique aqui (com a Professora Kátia) 

Fazer apostila: páginas 249 até 255. 

Lição de Casa: páginas 256 até 259. 

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

bastando participar normalmente e aprender muito com o professor e seus amigos. Caso contrá-

rio, acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=t97pJeNGrUU com as orientações do pro-

fessor Jefferson Caetano. 

Programação: 

A partir dessa semana passamos a propor atividades e desafios a nossos alunos como forma de 

“colorir” com muitas atividades nosso Calendário de Atividades Físicas! 

Essas atividades, além de movimentar o corpo inteiro VALEM PONTOS no GAME SHOW que 

faremos em cada ADD do mês de setembro! 

Acesse o canal do professor Jefferson Caetano no Youtube https://www.youtube.com/channel/UCya_x5r9Na6PHFwhm5MsJIA e tenha 

acesso ainda AO VÍDEO ELABORADO PELO PROFESSOR COM AS FOTOS DAS CRIANÇAS COMO FECHAMENTO DO PROJE-

TO EU AMO ESPORTES! Até a próxima semana!  
 

QUINTA-FEIRA – 10/09 

MATEMÁTICA: Módulo 10 – “MATEMÁTICA: COM CHARADAS, PROBLEMAS E OPERAÇÕES” 

Assistir vídeo:  Clique aqui (com a professora Kátia) 

Fazer apostila: páginas 125 até 129 

Lição de Casa: páginas 160 e 161 

CIÊNCIAS: Módulo 3 – “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA NO PLANETA TERRA” 

Assistir Vídeo: Clique aqui (com a Professora Maíra) 

Fazer Apostila: páginas 41 até 43. 

Lição de Casa: página 43 (VALERÁ NOTA) 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/dMglEEcP61k com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos continuar com a programação aliada com a matemática!!! E depois, teremos atividade de Digita-

ção, além de uma pequena biblioteca virtual, para você ler e se divertir!!! Conversaremos sobre tudo isso nas nossas ADDs, não 

perca!!!  

 RACIOCÍNIO LÓGICO – ROBÔ BLINKY 

 PROGRAMAÇÃO SIMPLES E MATEMÁTICA 

 DIGITAÇÃO - ARANHA 

 KIDSBOOK – BIBLIOTECA VIRTUAL 

OBS: Lembre-se das atividades avaliativas enviadas nas programações das semanas anteriores (de 26/8 a 01/9 e de 02 a 08/9). 

Você precisará imprimir e realizar essas atividades, grampeando-as para entrega-las no colégio no final do bimestre, conforme 

orientações já enviadas pelo app e por e-mail dos responsáveis. 

     😊 Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes sociais com a #objetivobra-

gança! 😉 

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 (♦NOVO♦)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2105b3e9-9d93-4edc-aa8a-70902286b906&instituto=objetivo&referencia=200707_KatiaFonseca_Geografia_V_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=t97pJeNGrUU
https://www.youtube.com/channel/UCya_x5r9Na6PHFwhm5MsJIA
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8f7b85cc-a551-4e15-9a6e-bf24ceb1c923&instituto=objetivo&referencia=200820_KatiaFonseca_Matematica_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f759eeba-9b79-4eb1-bbb0-ff838222ce3a&instituto=objetivo&referencia=200701_MairaUvo_Ciencias_III_3Ano_AD
https://youtu.be/dMglEEcP61k
https://www.cokitos.pt/jogo-de-raciocinio-logico-blinky-i/play/
https://www.digipuzzle.net/minigames/codegrid/codegrid_math_till_twenty.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm
https://www.cokitos.pt/aprender-o-teclado/play/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494


 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 11/09 

PORTUGUÊS: Módulo 6 - “CONTOS DE TODOS OS CANTOS”. 

Fazer apostila: páginas 96 até 100. 

Lição de Casa: páginas 137 e 138. 

HISTÓRIA: Módulo 3 – “TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE” 

Fazer apostila: páginas 199 até 201 + 203. 

Lição de Casa: 202 e 204. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/4jw42PlFCgE com as orientações da professora Adriana. 

Vamos estudar o pintor  Cândido Portinari que retrata o povo brasileiro e o seu trabalho  nas fazendas.  

Assistam ao vídeo que mostra um pouco mais sobre o artista:  https://youtu.be/a8-OD_lAS3A 

Em seguida faça um desenho representando o momento histórico do café e o povo brasileiro, nosso país.   
 

SEGUNDA-FEIRA – 14/09 

MATEMÁTICA: Módulo 10 – “MATEMÁTICA: COM CHARADAS, PROBLEMAS E OPERAÇÕES” 

Assistir vídeo:  Clique aqui (com a professora Kátia) 

Fazer apostila: páginas 130 até 135. 

Lição de Casa: páginas 162 e 163. 

CIÊNCIAS: Módulo 3 – “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA NO PLANETA TERRA” 

Assistir Vídeo:  Clique aqui (com a Professora Maíra) 

Fazer Apostila: páginas 44, 46 até 48. 

Lição de Casa: página 55 e 56. 

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=sDimJZjrrZ4 

Objetivos: Concentração, direção, mira e diversão. 

Atividade: Brincadeira: Basquete de chão. 
 

TERÇA-FEIRA – 15/09 

PORTUGUÊS: Módulo 6 - “CONTOS DE TODOS OS CANTOS”.   

Fazer apostila: páginas 101 até 104. 

Lição de Casa: páginas 139 até 141. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/rM5t2s9-8RI com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música1 – páginas 19 a 23. 

A música usada para contar histórias. 

Instrumentos musicais representando personagens da fábula. 

Música tema: Pedro e o Lobo. 

Atividades: Página 21 – Escreva o nome dos instrumentos. 

Página 22 – Ligue cada instrumento ao personagem. 

Página 23 – Desenhe a história de “Pedro e o Lobo”. 

INGLÊS:     Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=xNcX0TqX680 com as orientações da teacher Mariana Chiarion.  

Apostila 3 – Review - Página 42 (exercício 1), páginas 43 e 44. 

Vídeo do Portal: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7cc7421c-6ce9-4c56-aea2-

055c6e49cdab&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_IV_Ingles_3Ano_AD 

Aula: Review (III) - Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira.  

 

 
 

https://youtu.be/4jw42PlFCgE
https://youtu.be/a8-OD_lAS3A
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ab059181-e257-4e32-87ec-a62fd9b41a57&instituto=objetivo&referencia=200820_KatiaFonseca_Matematica_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4797b277-9afc-46cd-b415-6386b39fe063&instituto=objetivo&referencia=200715_MairaUvo_Ciencias_V_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=sDimJZjrrZ4
https://youtu.be/rM5t2s9-8RI
https://www.youtube.com/watch?v=xNcX0TqX680
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7cc7421c-6ce9-4c56-aea2-055c6e49cdab&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_IV_Ingles_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7cc7421c-6ce9-4c56-aea2-055c6e49cdab&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_IV_Ingles_3Ano_AD

