
 

 

Inf.: 0588/20 
 
 

Bragança Paulista, 23 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23/09 a 29/09 

 

#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 23/09 a 29/09 
 
Obs. Entrega do material do 3º bimestre dia 23/09, das 13h30 às 17h. 
 

QUARTA-FEIRA – 23/09 

HOJE É DIA DE CINE PIPOCA!!!!!! 

Para aperfeiçoarmos nossos estudos referentes aos “Contos de todos os cantos”, da disciplina de Língua Portuguesa, vamos assistir 

hoje, um filme, retratando uma das histórias de Pedro Malasartes, personagem universal, o herói de gente simples, que como vimos e 

estudamos em nossas aulas, tinha muita astúcia e esperteza, vencendo os ricos e poderosos. Suas histórias divertidas, ultrapassam a 

fronteira do tempo. Agora, pegue sua pipoca, e vamos lá... 

LINK DO FILME: (para quem vai entrar na aula on-line, iremos assistir ao filme no horário da AULA) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jw54z4-E8sw  

PRESTE ATENÇÃO NO FILME, POIS AMANHÃ FAREMOS ATIVIDADES SOBRE ELE  

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=BBXlpdnQ5oY&t=28s 

com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

 

Programação: ATIVIDADES DO TOP 3:  

1 – Derrubando ou Torre de Dominó 

2 – Corrida de Obstáculos (Futebol, Bike, Parkour, etc) 

3 – Abaixa-Abaixa e Aumenta-Aumenta 

 

DESAFIO DA SEMANA: Desafio do Vira-Copo 

 

Nos vemos na próxima semana!  

 
 

QUINTA-FEIRA – 24/09 

ATIVIDADE 1 – (Quem NÃO for entrar na aula on-line, consultar o APP, na aba “Conteúdo-dever”, copiar e fazer a atividade no caderno 

correspondente): “DESCUBRA O SIGNIFICADO DAS EXPRESSÕES USADAS POR MALASARTES NO FILME  E ESCREVA NO LU-

GAR CORRESPONDENTE”. 

ATIVIDADE 2 – Reescreva o trecho da história de Pedro Malasartes, pontuando e dando parágrafo quando necessário. (Depois acom-

panhe em aula o final da história com seu professor) 

LINK PARA LER A HISTÓRIA: Clique aqui 

ATIVIDADE 3 - Vamos fazer a tabuada do 5 até o 9 no caderno 

QUIS DA MULTIPLICAÇÃO: (faremos esse quiz em aula) Clique aqui 

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

https://youtu.be/4uj_gHXgMHg 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 comemorar a chegada da PRIMAVERA com várias atividades super legais envolvendo multiplica-

ção, programação e raciocínio lógico! 

 MULTIPLICAÇÃO DA PRIMAVERA 

 QUEBRA-CABEÇAS (RACHA CUCA) - PRIMAVERA 

 HORA DO CÓDIGO – LAÇOS ANINHADOS (ABELHA, FLORES, MEL) 
 
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://www.youtube.com/watch?v=Jw54z4-E8sw
https://www.youtube.com/watch?v=BBXlpdnQ5oY&t=28s
https://aefenoronha.org/fabulario/pedro-malasartes-e-o-urubu-adivinho/
https://pt.quizur.com/trivia/sera-que-voce-e-bom-na-tabuada-de-multiplicacao-2ctS
https://youtu.be/4uj_gHXgMHg
https://www.cokitos.pt/multiplicacoes-da-primavera/play/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-quebra-cabeca-primavera
https://studio.code.org/s/coursed-2020/stage/10/puzzle/1?redirect_warning=true
https://studio.code.org/s/coursed-2020/stage/10/puzzle/1?redirect_warning=true
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 25/09 

ATIVIDADE 1 - (Quem NÃO for entrar na aula on-line, consultar APP na aba “Conteúdo-dever” copiar e fazer a atividade no caderno 

correspondente): “CONTAS DE MULTIPLICAÇÃO” 

ATIVIDADE 2 - Acesse o link para ver esse vídeo: Clique aqui 

No caderno de desenho faça um desenho com o tema: “Nesse momento o que mais eu sinto falta é...” 

ATIVIDADE 3 – DITADO DE PALAVRAS COM G/J OU M/N (quem não for entrar na aula on-line, favor copiar as palavras disponíveis 

no APP e completar corretamente com as letras que faltam) 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/7ZTIukiVizA   com as orientações da professora Adriana. 

Arte Brasileira- Arte indígena  

Atividade da apostila págs. 41,43 e 45 

Vídeo sobre Grafismos e culturas indígenas: https://youtu.be/VsOlR2c6XLo 
 

SEGUNDA-FEIRA – 28/09 

MATEMÁTICA: Módulo 11 - “O CIRCO”   

Fazer apostila: páginas 5 até 9. 

Lição de Casa: páginas 61 e 62. 

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 89 até 93 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Ritmo, coordenação motora e percepção espacial. 

Material: Fita adesiva ou cabo de vassoura 

Atividade: MÚSICA ESCRAVOS DE JÓ, NO QUADRADO. Acesse o link e divirta-se: https://www.youtube.com/watch?v=aeF09zcJpuI.  

Música: https://www.youtube.com/watch?v=kDB1zdGzdKo  Nos vemos nas ADDs. 
 

TERÇA-FEIRA – 29/09 

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 94 até 98 

MATEMÁTICA: Módulo 11 - “O CIRCO”.   

Lição de Casa: páginas 63 até 65 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/k4ycZiOWXgw com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Páginas 28 a 31 

Unidade 6 – Música Instrumental e Música Vocal 

A música pode mostrar o modo de pensar de uma sociedade 

Música: Céu de Santo Amaro (Arioso de Bach) 

Canto Gregoriano 

INGLÊS:  Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=qDhzWFxAL8Q com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 4 – Lesson 1 – Let´s do our best for a better world 

Páginas: 2 a 5 

Homework (dever de casa): Página 7 (exercício 6), página 9, página 41: recortar as pecinhas com as partes do corpo e guardar para 

usar na ADD. 

Vídeo do Portal:  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s do our best for a better world! – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=da026eb9-1502-4b1d-a1fe-

48a3659f791f&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD   

 

https://www.youtube.com/watch?v=buMrKLqa4Ss&t=43s
https://youtu.be/7ZTIukiVizA
https://youtu.be/VsOlR2c6XLo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4d401a6c-b6d8-48bc-9bca-46ad086602eb&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias/%20Atividade%20Inicial%20-%20Como%20percebemos%20o%20mundo%20-%20luz%20e%20vis%C3%A3o
https://www.youtube.com/watch?v=aeF09zcJpuI
https://www.youtube.com/watch?v=kDB1zdGzdKo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5839588b-37fc-448a-9c4a-784695e29872&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta:%20Luz%20e%20Vis%C3%A3o
https://youtu.be/k4ycZiOWXgw
https://www.youtube.com/watch?v=qDhzWFxAL8Q
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=da026eb9-1502-4b1d-a1fe-48a3659f791f&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=da026eb9-1502-4b1d-a1fe-48a3659f791f&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD

