
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 09 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 12 a 16/04 

 

  #fiqueemcasa 
 

 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencial-

mente novamente.  

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 pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA  12/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

BIBLIOTECA: Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Deborah) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

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

Fazer apostila: 90 até 92 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...”( continuação da aula anterior) 

 
 
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 16 a 18              

Percussão – Instrumentos musicais do samba 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de Música (com o Prof. Fernando) 

OBS.: No aplicativo, há uma atividade de Música para imprimir que deverá ser feita somente pelo aluno que 
não participa da ADD  e entregue na escola para avaliação em data e horário que serão comunicados oportu-
namente. 
 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” 

Assistir vídeo:  Clique aqui (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 56 até 58 

Lição de casa: 81 e 82 

 
 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS: 18:30H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c4776d85-0199-4edd-9acb-ac92c347d1ce&instituto=objetivo&referencia=200316_DeborahCatarinacho_Portugues_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=13bc484e-ddc3-4f2e-a52b-8712b9c6788c&instituto=objetivo&referencia=210114_FernandoAntunes_Musica_VI_3Ano_AD%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0b21882f-2aaa-493d-9705-689a583f6c2e&instituto=default&referencia=HRP03122020AD


 

 

 

 
 

TERÇA-FEIRA – 13/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 
CIÊNCIAS: REVISÃO AV2 (Folha extra disponível no APP) 
 
2ª aula: (13:45h - 14:30h)  
INGLÊS: Atividade do Projeto Pedagógico disponível para impressão no APP – História em quadrinhos (Mônica). 
 
3ª aula: (14:30h – 15:15h) 
MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” 
Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Déborah) 
Fazer apostila: páginas 59 até 60. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 
MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” 
Fazer apostila: páginas 60 até 62. Lição de casa: 83. 
 
5ª aula: (16:30h - 17:15h) 
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos atividade de raciocínio lógico e programação. Também conheceremos 
diversos aplicativos para edição de vídeos no celular com dicas legais para editar o vídeo sobre uma curiosidade do 
nosso Projeto Pedagógico “Comunicação com conexão”, além de conhecermos como funciona um E-MAIL. NÃO PER-
CAM A AULA DE HOJE!!! 
 

 RACIOCÍNIO LÓGICO – BLINK I 

 O que é um e-mail? 

 GMAIL (e-mail Google) 
 

APLICATIVOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEOS 

Aplicativos para smartphones 

Aplicativo Link para instalação: Vídeo tutorial 

1. Youcut 

 

Play store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.tri
mmer&hl=pt_BR&gl=US 
Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/video-cut-video-

editor/id1153154310 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=ezIZK5gKKJk 

 

2. Inshot 

 

Play store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.ins
tashot&hl=pt_BR&gl=US 
Apple store: https://apps.apple.com/us/app/inshot-video-

editor/id997362197 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=ByP_0011c8g 

 

3. FilmoraGO 

 

Play store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wondershare.film
orago&hl=pt_BR&gl=US 
Apple store: https://apps.apple.com/br/app/filmorago-editor-de-

v%C3%ADdeo/id1019382747 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=m1nja-bdiIM 

 

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  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA 

(computador, notebook, celular, tablet) 

 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=459ca08a-5c6d-4a3f-bb3e-96bd8fb90b5d&instituto=objetivo&referencia=LEN03122020AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=459ca08a-5c6d-4a3f-bb3e-96bd8fb90b5d&instituto=objetivo&referencia=LEN03122020AD
https://www.cokitos.pt/jogo-de-raciocinio-logico-blinky-i/play/
https://www.youtube.com/watch?v=QkJJaCT6keM
http://www.gmail.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/video-cut-video-editor/id1153154310
https://apps.apple.com/us/app/video-cut-video-editor/id1153154310
https://www.youtube.com/watch?v=ezIZK5gKKJk
https://www.youtube.com/watch?v=ezIZK5gKKJk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/inshot-video-editor/id997362197
https://apps.apple.com/us/app/inshot-video-editor/id997362197
https://www.youtube.com/watch?v=ByP_0011c8g
https://www.youtube.com/watch?v=ByP_0011c8g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wondershare.filmorago&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wondershare.filmorago&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/filmorago-editor-de-v%C3%ADdeo/id1019382747
https://apps.apple.com/br/app/filmorago-editor-de-v%C3%ADdeo/id1019382747
https://www.youtube.com/watch?v=m1nja-bdiIM
https://www.youtube.com/watch?v=m1nja-bdiIM
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 14/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

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

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Déborah ) 

Fazer apostila: 83 até 85. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Caça ao Tesouro – Como parte do Projeto Pedagógico do 1º Bimestre realizaremos 

nessa semana a atividade “Caça ao Tesouro: O uso de diferentes Linguagens nas aulas 

de Educação Física”, uma forma divertida e prazerosa de aprender sobre os genêros 

textuais e não deixar de se movimentar pra valer em nossas aulas. 

Nesse primeiro dia iremos fazer a CONSTRUÇÃO do caça, com os alunos entendendo a 

temática e construindo junto com o professor muitas ações e tarefas da brincadeira, que será 

realizada na próxima aula.  

Portanto sua presença será importantíssima para o desenvolvimento da brincadeira.  

Não perca! 

   

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Finalização da atividade do Projeto Pedagógico. 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” (continuação da aula anterior) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (curiosidades do mundo animal) 

 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS: 18:30H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=84b55e94-d2c6-4fe0-84c2-99b909c7688e&instituto=objetivo&referencia=200316_DeborahCatarinacho_Portugues_V_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=bBEfAz60i74


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 15/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: REVISÃO AV2 (Folha extra disponível no APP) 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” 

Assistir vídeo: Clique aqui  (com a Prô Débora – Assistir até 11:10) 

Fazer apostila: páginas 63 e 64. 

Lição de casa: 84 até 86. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” (continuação da aula anterior) 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h)   

ARTE: Conhecer as cartas que o pintor Van Gogh escreveu para seu irmão Théo:  

https://youtu.be/b9Bn--iSmS0 

https://youtu.be/R1bOAYu6WdA 

Em seguida, conhecer cartões postais. Assistir os vídeos: https://youtu.be/LOxRkwv0KuQ     e  

https://youtu.be/3tDJxQmjGJ4 

Para finalizar, criar um cartão postal com desenhos, feito por você, sobre a nossa cidade para outras pessoas 

conhecerem sua cidade.  

Não se esqueça de escrever algumas informações também ao lado do desenho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e6be8a8a-812a-4cd9-a751-5150c261ddd1&instituto=objetivo&referencia=CMDF03122020AD
https://youtu.be/b9Bn--iSmS0
https://youtu.be/R1bOAYu6WdA
https://youtu.be/LOxRkwv0KuQ
https://youtu.be/3tDJxQmjGJ4


 

 

 
 
 
  

SEXTA-FEIRA – 16/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” 

Fazer apostila: páginas 65 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” 

Correção das lições de casa, da apostila, das páginas 81 até 86 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

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

Assistir vídeo: Clique aqui ( com a Prô Déborah) 

Fazer apostila: páginas 95 até 97 

Lição de casa: Estudar para a avaliação. 

  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  
EDUCAÇÃO FÍSICA: Caça ao Tesouro   

Hoje é dia de jogar! 

Pedimos aos Srs. Responsáveis que colaborem com as crianças naquilo que for 

solicitado. Nada muito difícil ou elaborado será solicitado, porém, sua ajuda será 

muito importante para a criança. 

Mas, atenção! Quem joga É A CRIANÇA! Pedimos que não faça para ela qualquer uma das tarefas. Deixe 

com que ela sinta o clima do jogo e realizem os desafios, passando por importantes momentos de êxito e 

também de frustração, comuns em diversos momentos de nossas vidas. 

Que possamos todos realizar um excelente jogo!  

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” (continuação da aula anterior) 

 
AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS: 18:30H 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9d23921a-5e31-4c17-a340-8d2c476fb64c&instituto=objetivo&referencia=200316_DeborahCatarinacho_Portugues_VI_3Ano_AD

