
 

 

 
 

 
 

 
Bragança Paulista, 10 de setembro de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do 3º Ano A do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 13 a 17/09 
 

 
            
 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma refe-

rente ao aluno, familiares 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 - 13/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS – MÓDULO 6 –“ Contos de todos os cantos” 

Fazer apostila: página 76 até 79. Lição de casa: páginas 131 e 132 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

BIBLIOTECA –Vamos aprimorar nossos estudos dessa unidade: “Conto de todos os cantos”, ouvin-

do a clássica história de Pedro Malasartes: “Sopa de Pedra”.  Para ver o vídeo acesse o link abai-

xo: https://www.youtube.com/watch?v=W08XKPjH5JY  

 

 
3ª aula: (14:30h – 15:15h) –  
MÚSICA: Projeto pedagógico: “O bonito desta vida, é ter história pra contar!” 
Encenação teatral com história cantada: O homem que enxergava a morte (Ricardo Azevedo) 
 
   
 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

EDUCAÇÃO FÍSICA: GRANDES JOGOS I 

Aos poucos, as atividades coletivas vão sendo retoma-

das ao dia a dia das aulas de Educação Física, ainda 

com as devidas adaptações. Os GRANDES JOGOS são 

atividades que geralmente envolvem espaços mais am-

plos, grande movimentação dos participantes, regras 

mais complexas e o uso de diferentes estratégias para a vitória. Muitos são os grandes jogos conhe-

cidos e amados por crianças e até mesmo adultos e para essa semana o grande jogo que faremos 

será o PIQUE-BANDEIRA e, especificamente para hoje, o PIQUE-INVASÃO! Para os alunos que 

estão em casa, a tarefa dessa semana será construir seu próprio grande jogo, adaptando um jogo já 

existente ou ainda criando um totalmente novo e enviar um vídeo explicando o jogo em uma folha de 

papel para os números do Colégio (WhatsApp): 4034-6660 ou 4034-6661 até sexta-feira, 

17/09/2021. 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: MÓDULO 3: “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA 

NO PLANETA TERRA”. Fazer apostila: páginas 41 e 42. 

Lição de casa: página 43 (Entregar até dia 20/09 – VALE NOTA!!!) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W08XKPjH5JY


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 14/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 6 “Contos de todos os cantos” 

Fazer apostila: página 80 até 82 (Conto cumulativo) 

DRAMATIZAÇÃO DA CANTIGA: “A velha a fiar”  

https://www.youtube.com/watch?v=SyzoqdvfS24  

                

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS – MÓDULO 6 – “Contos de todos os cantos” (continuação da aula anterior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

HISTÓRIA – MÓDULO 3 – “TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE” 

Fazer apostila: páginas 201. Lição de Casa: página 202 

  

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 3 – “TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE” (continuação da aula anterior) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) -   

INGLÊS: Páginas 29, 30 e 31 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Go around the words around the world – Part 3 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=705d5a39-b142-4ecf-809d-

1534f3fd8fb2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_VI_3Ano_AD 

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SyzoqdvfS24
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=705d5a39-b142-4ecf-809d-1534f3fd8fb2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_VI_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=705d5a39-b142-4ecf-809d-1534f3fd8fb2&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_VI_3Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 15/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS: MÓDULO 3: “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA 

NO PLANETA TERRA”. Fazer apostila: páginas 44 e 45. Lição de casa: páginas 57 e 58 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Páginas 32 a 35. 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Do your best around the world – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6d9cdd5-35a6-4861-9d70-

76e3304c8771&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_I_Ingles_3Ano_AD  

Homework: Páginas 42, 43 e 44. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) -   

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o 

nosso projeto pedagógico “O bonito desta vida é ter história para contar – 

Medo, eu?”.�� 

 HISTÓRIA: TENHO MEDO, MAS DOU UM JEITO (Ruth Rocha e 

Dora Lorch)  

 GAMIFICAÇÃO: descobrindo a plataforma Word Wall 

 Experimentação Word Wall: JOGO DA FORCA: COMBATENDO O 

MEDO (coletivo)  

 Criando os desafios do quiz para a gamificação do nosso projeto em sala de aula (coletivo) 

 

 ATENÇÃO – FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO QUIZ: 

 3º ano A: DIA 29/9/2021 

 3º ano B: DIA 28/9/2021 

 Os links dos jogos das duas turmas serão compartilhados na programação de Informá-

tica da 1ª semana de outubro (Objetivo Bragança – Orientação On-line) 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 9 –“QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?" 

Fazer apostila: páginas 116 e 117. Lição de casa: páginas 151 até 153 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: MÓDULO 3: “PAISAGENS URBANAS” Fazer apostila: páginas 256. 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6d9cdd5-35a6-4861-9d70-76e3304c8771&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_I_Ingles_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6d9cdd5-35a6-4861-9d70-76e3304c8771&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_I_Ingles_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=sSWoNnwuOdo
https://www.youtube.com/watch?v=sSWoNnwuOdo
https://www.youtube.com/watch?v=BwJqd77QlDk
https://wordwall.net/pt/resource/3756690/combatendo-o-medo
https://wordwall.net/pt/resource/3756690/combatendo-o-medo


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA - 16/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 6 –“Contos de todos os cantos” 

Fazer apostila: páginas 83 até 86. 

Lição de casa: 133 e 134.  

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

ARTE: Confecção do caderno tema do Projeto Pedagógico. Colagem das caveiras mexicanas e de-

coração.  

 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 9 – “QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?" 

Fazer apostila: páginas 118. 

Lição de casa: páginas 154 e 155. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

 MATEMÁTICA: MÓDULO 9 –“QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?" (continuação da aula anterior) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

SEXTA-FEIRA - 17/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA - MÓDULO 9 –“QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?" 

Fazer apostila: páginas 119 até 124. Lição de casa: páginas 156 e 157. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA - MÓDULO 9 –“QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?" (continuação da aula anterior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)    

EDUCAÇÃO FÍSICA: GRANDES JOGOS II 

Dando continuidade as atividades da primeira aula, hoje faremos o PIQUE-

BANDEIRA TRADICIONAL, adaptando algumas ações de acordo com a idade 

do grupo. Para os alunos que estão em casa, não se esqueçam de terminar e 

encaminhar SEU JOGO em vídeo para os números do Colégio (WhatsApp): 4034-6660 ou 4034-

6661 até sexta-feira, 17/09/2021. Esperamos por seu jogo! 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 6 – “Contos de todos os cantos” 

Fazer apostila: página 87 até 92. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 6 – “Contos de todos os cantos” 

(continuação da aula anterior) 

 
 

 

 
 

  

 

 
 


