
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 23 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A do Ensino Fundamental  
  Planejamento Semanal de 26 a 30/04 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

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

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois 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 

acompanhadas 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 comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 26/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: vamos assistir a um vídeo Clique aqui, para saber sobre a estrutura do novo gênero tex-

tual que vamos aprender: fábula. 

Caderno de Português: Você ouviu no vídeo, a história do “Leão e o Ratinho”. Agora, no caderno, vamos 

registrar: O TÍTULO DESSA FÁBULA/ PERSONAGENS PRINCIPAIS / E FAZER UMA LINDA ILUSTRAÇÃO. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: Assistir vídeo: Clique aqui (Vamos ouvir a fábula: “O Lenhador e o machado” de Esopo) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)   

MÚSICA: Apostila de Música – Página 22.             

Notação musical. 

Conhecendo as figuras rítmicas. 

 

   

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Estamos chegando ao fim de nossa volta ao mundo das 

brincadeiras. Para essa semana programamos duas atividades muito legais 

adaptando brincadeiras e movimentos que fizemos em nosso jogo de STOP na 

semana passada. Acompanhe: 

BATATA-QUENTE DOS MOVIMENTOS. 

Escreva em uma folha o nome de algumas das brincadeiras e movimentos que fizemos nas últimas aulas. 

Recorte em pequenos papeizinhos e coloque dentro de um pote plástico. 

Brinque de batata-quente com as pessoas de sua casa e quando alguém for “queimado”, este deverá abrir o 

pote e sortear um dos papéis, tendo que realizar a atividade descrita.  

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h) – MATEMÁTICA 

Caderno de matemática (CAÇA RESULTADO – continhas de adição) (Folha extra disponível no APP) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6DHoN4CIIOo&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=uqgaHqmxwNY&t=108s


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 27/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO”  

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir até 4:20) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

 PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO” 

Fazer apostila: páginas 5 até 9. 

Lição de casa: 109 E 110. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 2: “VIDA NO CAMPO E NA CIDADE” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia – assistir até 14:12) 

Fazer apostila: páginas 153 até 155. 

 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 2: “VIDA NO CAMPO E NA CIDADE” 

Fazer apostila: páginas 156 até 158. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) -   

INGLÊS: Apostila 2 – Lesson 1 – We all have love to give 

Aula 1 - Páginas 2, 3 e 4 

Professor: Wellington Eduardo de Oliveira Silva. Aula: Lesson 1 - We All Have... Love to Give! (Part 1) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a36b9a53-a175-45d2-8e1f-
b5f39e9454fb&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_III_3Ano_AD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=66f38980-8e7c-423e-8749-ad50ed352019&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=66f38980-8e7c-423e-8749-ad50ed352019&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b7061f01-547f-4460-8501-7e64262e8850&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80d03368-3b90-4cf2-b67c-f8e7716b8b34&instituto=objetivo&referencia=210407_KatiaFonseca_Historia_I_3Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a36b9a53-a175-45d2-8e1f-b5f39e9454fb&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a36b9a53-a175-45d2-8e1f-b5f39e9454fb&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_III_3Ano_AD


 

 

 
 
 

 

QUARTA-FEIRA - 28/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS: MÓDULO 2: “IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir até 3:15) 

Fazer apostila: 81 e 82. 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Páginas 5 e 6 

Professor: Wellington Eduardo de Oliveira Silva. Aula: Lesson 1 - We All Have... Love to Give! (Part 1) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a36b9a53-a175-45d2-8e1f-

b5f39e9454fb&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_III_3Ano_AD  

Professor: Wellington Eduardo de Oliveira Silva. Aula: Lesson 1 - We All Have... Love to Give! (Part 2) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ab0db26-3383-4d6d-a295-

d89643f4bd68&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_IV_3Ano_AD  

 

 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos atividade de programação de Informática na plataforma 

“Hora do Código”. Também escreveremos juntos um e-mail para outra turminha, como parte do nosso Projeto 

Pedagógico “Comunicação com conexão”! 

 

 HORA DO CÓDIGO: REPETIÇÕES COM SCRAT 

 Durante a aula (remota ou presencial), vamos escrever um e-mail para a 

outra turma do 3º ano (atividade do Projeto Pedagógico)  

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  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 Vídeo aula: COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

GEOGRAFIA: MÓDULO 2: “PAISAGENS RURAIS”  

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cláudia). Fazer apostila: 225 e 226. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: MÓDULO 2: “PAISAGENS RURAIS”  

Fazer apostila: 227 até 235. Lição de casa: 257. 

 

 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=908311a1-a6d0-432f-8035-29915a72cccc&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_Ciencias_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a36b9a53-a175-45d2-8e1f-b5f39e9454fb&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a36b9a53-a175-45d2-8e1f-b5f39e9454fb&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ab0db26-3383-4d6d-a295-d89643f4bd68&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ab0db26-3383-4d6d-a295-d89643f4bd68&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_IV_3Ano_AD
https://studio.code.org/s/pre-express-2019/stage/7/puzzle/1
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6e43dc8-b426-4cd9-8809-a7914e3e7bb3&instituto=objetivo&referencia=200318_ClaudiaCardoso_Geografia_I_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6e43dc8-b426-4cd9-8809-a7914e3e7bb3&instituto=objetivo&referencia=200318_ClaudiaCardoso_Geografia_I_3Ano_AD


 

 

 
 
 
 

  

QUINTA-FEIRA - 29/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS – MÓDULO 3: “CONFABULANDO” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir a partir de  4:20 até 7:50) 

Fazer apostila: 10 e 11 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

ARTE: Apostila pág. 23 - Conhecendo sobre múmias no Egito 

Assistir vídeos: https://youtu.be/QM4J-dPz0Rg 

https://youtu.be/g6DHfm9Et3w 

E em seguida, desenhar uma múmia em estilo kawaii.  

Acesse: https://youtu.be/2yZmoHvTLl0 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HISTÓRIA – MÓDULO 2: “VIDA NO CAMPO E NA CIDADE” 

Clique aqui (com a Prô Kátia – assistir a partir de 14:12) 

Fazer apostila: páginas 159 e 160. 

Lição de casa: 204 e 205. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA – MÓDULO 2: “VIDA NO CAMPO E NA CIDADE” (continuação da aula anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b7061f01-547f-4460-8501-7e64262e8850&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_3Ano_AD
https://youtu.be/QM4J-dPz0Rg
https://youtu.be/g6DHfm9Et3w
https://youtu.be/2yZmoHvTLl0
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80d03368-3b90-4cf2-b67c-f8e7716b8b34&instituto=objetivo&referencia=210407_KatiaFonseca_Historia_I_3Ano_AD_ZOOM


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 30/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna – assistir a partir de  7:52) 

Clique aqui (A formiga boa) / Clique aqui ( A formiga má) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3: “CONFABULANDO” 

Fazer apostila: 12 até 16. 

Lição de Casa: 111. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)   

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acesse o link a seguir abaixo 

https://wordwall.net/pt/resource/6740318/educa%c3%a7%c3%a3o-f%c3%adsica-movimento e tenha acesso a 

roleta dos movimentos, proposta final de nossa aula nesse 1º bimestre. 

Parabéns pela sua participação e dedicação no decorrer de todo esse período. 

Nos vemos na semana que vem com muito mais para aprender e brincar! 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

 

REUNIÃO DE PAIS 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b7061f01-547f-4460-8501-7e64262e8850&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_3Ano_AD
https://youtu.be/SEFGk1oS5sU
https://youtu.be/KWxfg73W6AA
https://wordwall.net/pt/resource/6740318/educa%c3%a7%c3%a3o-f%c3%adsica-movimento

