
 

 

Inf.: 0210/20 

 
Bragança Paulista, 10 de Junho de 2020. 

 

#fiqueemcasa 
 

3° ANO B – ENSINO FUNADMENTAL 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 
aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação 
Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as atividades que deverão 
ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; basta 
clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 
execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo de 
aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês deverão 
fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preciso entender que 
estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria (9 
3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Atenção! Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo ou Plantão de dúvida devido ao feriado de 
Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

                                                                                                                                  Saudades... Com carinho 

Professores do 3° ano  

 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
Programação para a semana de 10/06 a 16/06. 
 

 

QUARTA-FEIRA – 10/06 

Acessar o link: https://youtu.be/rC72XO9llQ4 com as orientações da professora Carol.  

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 - CONFABULANDO 

Assistir vídeo: Clique Aqui (com a Prô Bruna) 

Fazer Apostila: págs. 47 até 54. 

Lição de Casa: pág. 118. 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2 – IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA 

Assistir vídeo: Clique Aqui (com a Prô Bruna e a Prô Cris) 

Fazer Apostila: págs. 105 até 109. 

Lição de Casa: págs. 143 e 144. 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Peço para não acessar as atividades abaixo sem antes acessar o link: https://youtu.be/U4i2eaLMsGU com as orienta-

ções da profª. Gabi:  

Programação: Nessa semana, vamos assistir a um desenho animado do Chico Bento sobre o que vocês têm estudado em História? 

Vida no campo e vida na cidade! E depois vamos treinar Matemática, ok! 

 

HISTÓRIA – VIDA NO CAMPO E VIDA NA CIDADE 

MATEMÁTICA (ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO) 

 
E agora, vamos brincar um pouco com jogos sobre Festa Junina?  

Vai ser muito legal o nosso “ARRAIAL VIRTUAL”!!! 

 Festa Junina - Iguinho 

 Dominó 

 Sete erros junino 

 Caça-palavras – festa junina 

 Jogo “Na festa junina temos...” 
 

E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Vou te propor um grande desafio!!!  
Será que você conseguirá me vencer??? Vou esperar você por lá!!! 

 
 

 

QUINTA-FEIRA – 11/06 

FERIADO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rC72XO9llQ4
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/29g5wFe8kRE
https://youtu.be/U4i2eaLMsGU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=393&v=ZW5P7Fdq4Wc&feature=emb_logo
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-subtraca/
https://iguinho.com.br/festa-junina.html
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-domino-festa-junina
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2147
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2144
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5002


 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA – 12/06 

MATEMÁTICA: MÓDULO 5 – A ARTE DA GEOMETRIA EM UM MUNDO DE FORMAS 

Assistir vídeo: Clique Aqui (com a Prô Débora)  

Fazer apostila: págs. 24 e 25. 

HISTÓRIA: MÓDULO 2 – MODO DE VIDA NO CAMPO E NA CIDADE 

Assistir vídeo: Clique Aqui (com a Prô Cláudia) 

Fazer apostila: págs. 170 a 179. 

INTERVALO  

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

 Figuras musicais: Mínima, semínima e colcheia. 

Leitura rítmica com música – parte 2. 

Arte com as notinhas musicais. 

INGLÊS: Acessar o link: https://youtu.be/gl8K4tuiflQ com as orientações da Teacher Amanda. 

Aula 1 - Lesson 3 – We all have...someone next to us! 

Acessar o link: Clique aqui 

Assistir o vídeo com as orientações do Teacher Wellington. 

Fazer as atividades das páginas 22, 23 e 24. 

Sugestões de atividades extras: Acessem o link abaixo para praticar mais o vocabulário de “countries, nationalities and languages” 

em inglês com jogos interativos: Clique aqui  Clique aqui 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 15/06 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4 – BICHARADA ANIMAL 

Assistir vídeo: Clique Aqui (com a Prô Bruna) 

Fazer apostila: págs. 55 até 64. 

Lição de Casa: págs. 125 e 126. 

GEOGRAFIA: MÓDULO 2 – PAISAGENS RURAIS 

Fazer apostila: págs. 236 até 241 (ler com atenção e grifar tudo que achar importante). 

INTERVALO  

 ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=-JpVljTLr5s  com as orientações da professora Adriana.   

Módulo 4 -  Figura Humana - página 33.  

Ler e responder as questões da página 33 e na página 34 fazer um desenho usando o tema "Crianças e brincadeiras"  

Acessar os links e observar as imagens no final dos sites sobre o tema: 

 https://acrilex.com.br/portfolio-item/ivan-cruz/   

https://www.todamateria.com.br/portinari-kids/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=be0485eb-1c88-4a47-bf2d-aa2ce04b6651&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_III_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ced7f219-4d6f-4e7d-9205-f9238a6da779&instituto=objetivo&referencia=200330_ClaudiaCardoso_Historia_IV_3Ano_AD
https://youtu.be/iLnzqdTaZhU
https://youtu.be/gl8K4tuiflQ
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f4ec0ef-596c-41ac-bd04-945025927d29&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_IV_3Ano_AD
https://www.vocabulary.cl/english-games/nationality.htm
https://www.eslgamesplus.com/countries-esl-vocabulary-memory-game-with-flags-low/
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=baddabb6-48c4-4071-9b2d-8d37d1486feb&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=-JpVljTLr5s
https://acrilex.com.br/portfolio-item/ivan-cruz/
https://www.todamateria.com.br/portinari-kids/


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 16/06 

MATEMÁTICA: MÓDULO 5 – A ARTE DA GEOMETRIA EM UM MUNDO DE FORMAS 

Assistir vídeo: Clique Aqui (com a Prô Débora)  

Fazer apostila: págs. 26 até 30. 

Lição de Casa: págs. 63 até 65. 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=DuzvZdtjHPc com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Desenvolvimento das habilidades e capacidades motoras e físicas; Ginástica Geral; Competição, Tática. 

Material: Dado 

Atividade: Tabuleiro motor  

 
 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=FedSEjs-7Eo&t=4s com as orientações do professor Jefferson Caetano.  

Programação: Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima: 

DESAFIO DA SEMANA: 

Para o desafio da semana iremos entrar em ritmo de Festa Junina e realizar o desafio PINTE SEU CAIPIRA!!! 

Para isso você vai precisar:  

 Desafie uma pessoa em sua casa. 

 Separe os itens que possui para produzir seu caipira. 

 O desafio tem duração de 1 minuto e vocês terão que enfeitar um ao outro. 

Não deixe de mostrar o resultado postando uma foto nas redes sociais com as hashtags:           

                                                                      #objetivobragança      #desafiojunino  

Aproveitando o clima, propomos também duas atividades relacionadas ao tema “pula fogueira”: 

1 – Pula Fogueira Caseira: Utilizando uma corda ou qualquer material adaptado, realizar a brincadeira de aumenta-aumenta. 

2 – FitDance Kids – Acessar no link abaixo a coreografia proposta pelo canal FitDance Kids para a tradicional música “Pula Fogueira”. 

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=mJmlp8E_BxY 

 
 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d058a403-a762-4cae-9bc2-07c5769cd463&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_IV_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=DuzvZdtjHPc
https://www.youtube.com/watch?v=FedSEjs-7Eo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=mJmlp8E_BxY

