
 

 

Inf.: 0602/20 
 
 

Bragança Paulista, 30 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 

 

#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  

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
../Semana%20de%2012%20a%2018-08/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 
 

QUARTA-FEIRA – 30/09 

 MATEMÁTICA: Módulo 11 - “O CIRCO”.   

Assistir vídeo: Clique aqui (com a prô Kátia / assistir até a página 13) 

Fazer apostila: páginas 10 até 13. 

Lição de Casa: Recortar o tabuleiro e os quadradinhos que estão nas folhas cartonadas. 

CIÊNCIAS: Módulo 4 - “LUZ E SOM E AS PERCEPÇÕES DO MUNDO QUE NOS CERCA”   

Assistir vídeo: Clique aqui (com a prô Maíra / assistir até a página 102) 

Fazer apostila: páginas 100 até 102. 

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=eltT-Nug7bU com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

 

Programação: ATIVIDADES DO TOP 3:  

1 – CONSTRUINDO UMA CABANA 

2 – ATIVIDADES NA PAREDE 

3 – SUBIDA DOS 100 DEGRAUS  

 
DESAFIO DA SEMANA: Movimentos no quadrado 

 
Até a próxima semana!  

 

QUINTA-FEIRA – 01/10 

MATEMÁTICA: Módulo 11 - “O CIRCO”.   

Assistir vídeo: Clique aqui (com a prô Kátia / assistir a partir da página 13) 

Fazer apostila: páginas 14 até 17. 

Lição de Casa: páginas 63 até 65. 

CIÊNCIAS: Módulo 4 - “LUZ E SOM E AS PERCEPÇÕES DO MUNDO QUE NOS CERCA”   

Assistir vídeo: Clique aqui (com a prô Maíra / assistir a partir da página 103) 

Fazer apostila: páginas 103 e 104 

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

https://youtu.be/x134vf7yqI4 com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 

necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 

Programação: Nessa semana, vamos reforçar a Língua Portuguesa e a Matemática através da Informática, além de conhecermos uma 

nova atividade de programação! 

 SETE ERROS – M / N 

 COMPLETE G / J 

 QUEBRA-CABEÇAS - HORAS 

 HORA DO CÓDIGO – COMPUTE IT 

_________________________________________ 
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://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50d628bc-2ba0-47ca-96e3-70a790765484&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Saberes%20-%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Hora%20da%20Oficina
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e06b51e0-7031-461e-8843-696c68ff718d&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Fontes%20luminosas
https://www.youtube.com/watch?v=eltT-Nug7bU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50d628bc-2ba0-47ca-96e3-70a790765484&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Saberes%20-%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Hora%20da%20Oficina
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e06b51e0-7031-461e-8843-696c68ff718d&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Fontes%20luminosas
https://youtu.be/x134vf7yqI4
https://www.digipuzzle.net/minigames/flashmath/finderrors_texts_pt_mn.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm
https://www.jogosdaescola.com.br/completar-com-g-ou-j-i/
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_clocks.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/horas/index.htm
http://compute-it.toxicode.fr/?hour-of-code
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 02/10 

MATEMÁTICA: Módulo 11 - “O CIRCO”. 

Assistir vídeo: Clique aquii (com a prô Kátia / assistir até a página 20) 

Fazer apostila: páginas 18 até 20. 

Lição de Casa: páginas 66 e 67. 

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 105 até 109 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/23Q5Gj6mh-Y com as orientações da professora Adriana. 

Vamos estudar as máscaras africanas:  https://youtu.be/YEKRKcRfeLA. Fazer uma máscara usando 2 folhas sulfites. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 05/10 

DIA DO CABELO MALUCO – Para você que vai entrar na nossa aula on-line, a partir de hoje faremos atividades diferenciadas em 

comemoração do “DIA DAS CRIANÇAS”. 

Na aula de hoje, deixe seu cabelo bem maluco, use a criatividade. A prô estará ansiosa para ver toda a turminha com o cabelo bem 

doido. E a prô heim? Como ela estará? Caprichem!!!! 

GINCANA “QUEM PROCURA ACHA” (Atividade lúdica a ser desenvolvida durante a aula on-line) 

MATEMÁTICA: Módulo 11 - “O CIRCO”   

Assistir vídeo: Clique aquii (com a prô Kátia / assistir a partir da página 21) 

Fazer apostila: páginas 21 até 25. 

Lição de Casa: páginas 68 e 69. 

PORTUGUÊS: MÓDULO 7: “O UNIVERSO FANTÁSTICO DE MONTEIRO LOBATO” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Quem foi Monteiro Lobato) 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k com as orientações da 

professora Vivian. 

Objetivos: Coordenação Motora, Ritmo, Lateralidade, Agilidade e Flexibilidade. 

Material: cadeira, banco ou “puff”. 

Atividade: Exercícios Físicos e Coordenativos utilizando cadeira.  

Link do vídeo com os exercícios: https://www.youtube.com/watch?v=_lxwXEFL_WI. 
 

TERÇA-FEIRA – 06/10 

DIA DO ÓCULOS DIFERENTE – Venha para nossa aula on-line usando um óculos bem legal e diferente. Você pode também criar o 

seu próprio óculos, usando sua criatividade e os materiais que tiver em casa. 

DESAFIO JUST DANCE – Olhando para a tela, tente reproduzir os passos da dança, sem errar. 

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 110 até 114. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/YPLwfmd6RCo com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Páginas 32 e 33. 

Apreciação Musical - A música pode mostrar o modo de pensar de uma época, de uma sociedade, ou apenas divertir. 

Aprender a respeitar as escolhas dos outros - Escolha 5 músicas que você gosta de ouvir.  

Pesquise: nome da Música, compositor, gênero, instrumentos usados, mensagem. 

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

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

Páginas: 4, 6 a 9 

Homework (dever de casa): Página 38. 

Vídeo do Portal:  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s do our best for a better world! – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d36eb350-0d1a-4ffe-9906-

80d5d43a1c0b&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD     

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=080a2e5c-b20c-421e-98d6-0e9c18ba17d2&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Saberes%20-%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20C%C3%A1lculo%20mental%20/%20Hora%20de%20calcular%20/%20Desafio%20Final
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50d628bc-2ba0-47ca-96e3-70a790765484&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Saberes%20-%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Hora%20da%20Oficina
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50d628bc-2ba0-47ca-96e3-70a790765484&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Saberes%20-%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Hora%20da%20Oficina
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a5e079dc-21a8-4ea2-84ec-9e537c42701f&instituto=objetivo&referencia=Oficina%20Observando%20as%20nuvens%20-%20Amplia%C3%A7%C3%A3o%20de%20saberes
https://youtu.be/23Q5Gj6mh-Y
https://youtu.be/YEKRKcRfeLA
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=080a2e5c-b20c-421e-98d6-0e9c18ba17d2&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Saberes%20-%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20C%C3%A1lculo%20mental%20/%20Hora%20de%20calcular%20/%20Desafio%20Final
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50d628bc-2ba0-47ca-96e3-70a790765484&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Saberes%20-%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Hora%20da%20Oficina
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50d628bc-2ba0-47ca-96e3-70a790765484&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Saberes%20-%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Hora%20da%20Oficina
https://www.youtube.com/watch?v=snDlS1lll50
https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k
https://www.youtube.com/watch?v=_lxwXEFL_WI
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9ab2248f-8499-4afd-aa8b-399b7eb3f7ff&instituto=objetivo&referencia=Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto%20-%20Oficina%20Fazendo%20um%20vitral
https://youtu.be/YPLwfmd6RCo
https://www.youtube.com/watch?v=ooDgceg-iZo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d36eb350-0d1a-4ffe-9906-80d5d43a1c0b&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d36eb350-0d1a-4ffe-9906-80d5d43a1c0b&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD

