
 

Inf.: 0252/20 

 

 
Bragança Paulista, 24 de junho de 2020. 

#fiqueemcasa 

3° ano B - Ensino Fundamental 

 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 
aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 

                         Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação 
Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as atividades que 
deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas 
tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 
execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo 
de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês deverão 
fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preciso entender que 
estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria (9 
3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade 
para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do 
portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do 3° ano  

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
file:///C:/Users/Raquel%20Pinheiro/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YM2U4FVX/www.objetivobp.com.br


 

 

 

Programação para a semana de 24/06 a 30/06 

QUARTA-FEIRA – 24/06 

Acessar o link: https://youtu.be/-zIrgjRnz-g com as orientações da professora Carol.  

PORTUGUÊS: MÓDULO 4 – BICHARADA ANIMAL 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

Fazer Apostila: págs. 65 até 72. Lição de Casa: 127 e 128. 

HISTÓRIA: MÓDULO 2 – MODO DE VIDA NO CAMPO E NA CIDADE 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cláudia) Fazer apostila: págs. 180 até 184 

INTERVALO  
INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/YJYe6Do8vBA com as orientações da profª. Gabi.  
Programação: Nessa semana, vamos realizar uma atividade diferente, chamada de “Hora do Código”, um movimento global que busca 

mostrar como a programação (área da Ciência da Computação) pode estar ao alcance de todos! Para conseguir realizar toda a 
atividade com sucesso, é necessário seguir as instruções da professora Gabi no vídeo acima, ok!  
Depois de se familiarizar com a atividade, que tal fazê-la novamente, dessa vez junto com um ou mais amigos (pode ser alguém na sua 
casa ou poderá realizar uma videochamada com seus amigos da escola) e resolverem os códigos do desafio juntos? Tentem chegar até 
a fase 11!!! Esse é um jogo de labirinto e cooperativo, ou seja, um dos objetivos é que os jogadores trabalhem juntos na resolução das 
situações-problema do desafio. 
Envio também o link do site Cokitos, já conhecido por você. No site, escolha a sua idade na parte superior e veja quais as sugestões de 
jogos especialmente para sua faixa etária! 
Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e 

retorne ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 

 Plataforma CODE.ORG (alunos – curso 2 – exercício 3 do Labirinto sequência) 

 COKITOS 
 
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) 
 

Nossos bate papos estão demais!!!  Não perca o próximo, vai ser muito legal!!!  Vou esperar por você!!! 
 

QUINTA-FEIRA – 25/06 

MATEMÁTICA: MÓDULO 5 – A ARTE DA GEOMETRIA EM UM MUNDO DE FORMAS 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) – Fazer apostila págs. 31 e 32. 

GEOGRAFIA- MÓDULO 2 – PAISAGENS RURAIS 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cláudia e a Prô Carol) 

Fazer apostila: págs. 242 até 248. 

Lição de Casa: pág. 258. 

INTERVALO  
 INGLÊS: Acessar o link:  Clique aqui com as orientações da teacher Amanda.   

Aula 1 - Lesson 3 – We all have...someone next to us! 

Acessar o link: Clique aqui e assista o vídeo com as orientações do Teacher Wellington. 

Fazer as atividades das páginas 25, 26 e 27. 

Aula 2 - Lesson 3 – We all have...someone next to us! 

Acessar o link: Clique aqui e assista o vídeo com as orientações do Teacher Wellington. 

Fazer as atividades das páginas 28, 29, 30 e 31. 

Sugestões de atividades extras: Acessem o link abaixo para praticar mais o vocabulário de “prepositions of place” em inglês com 

jogos interativos: 

Clique aqui 

Clique aqui 

  

 

 

https://youtu.be/-zIrgjRnz-g
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e7a20885-ee8f-4747-811a-a0fea69c1b20&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17921bb1-b697-4707-b45b-e51d8442b3e9&instituto=objetivo&referencia=200401_ClaudiaCardoso_Historia_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17921bb1-b697-4707-b45b-e51d8442b3e9&instituto=objetivo&referencia=200401_ClaudiaCardoso_Historia_I_3Ano_AD
https://youtu.be/YJYe6Do8vBA
https://code.org/
https://www.cokitos.pt/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9b08eb11-fd43-4f5b-a1db-94102654f165&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_V_3Ano_AD
https://youtu.be/ayGI5CVWZl8
https://youtu.be/LK2j9e5KlYw
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50ce66cf-b97c-49bb-a5eb-5fb3b5a0cd23&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_V_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4acbb493-b2c4-4e2c-bd22-2f21d3392f24&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_VI_3Ano_AD
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/prepositions-place
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/prepositions-place


 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 26/06 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4 – BICHARADA ANIMAL 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

Fazer apostila: págs. 73 até 78. 

Lição de Casa: págs. 135 e 136. 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2 – IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a  Prô Michaella) 

Fazer Apostila: págs. 116 até 121. 

Lição de Casa: págs. 145 e 146. 

INTERVALO  

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

Gêneros musicais da cultura nordestina: Baião e Xote 

Baião de Dois – Cup song (material necessário: um copo plástico) 

Xote: Amar até – percussão usando um balde e duas colheres. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 29/06 

MATEMÁTICA: MÓDULO 5 – A ARTE DA GEOMETRIA EM UM MUNDO DE FORMAS 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) – Fazer apostila págs. 33 até 37. 

Lição de Casa: págs. 67 até 69. 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2 – IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Michaella) 

Fazer Apostila: págs. 121 até 124. 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=IHFl-jTdO5c  com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Concentração; atenção; habilidades de equilíbrio, coordenação motora grossa e fina; noção espacial; lateralidade. 

Material: folha de sulfite e lápis de cor  

Atividade: Brincadeira pra toda família 

Jogo do movimento. https://www.youtube.com/watch?v=ekg8nd9DRRU 

Educação Física: Acompanhe a seguir a descrição das atividades propostas para a semana pelo Prof. 

Jefferson. 

DESAFIO DA SEMANA: Divirta-se com o desafio dos EMOJIS! 

Durante o bate-papo da última semana pudemos nos divertir com o jogo dos emojis. Para essa semana, 

continuaremos a brincar com o tema através do DESAFIO DOS EMOJIS! 

A proposta do desafio é que você consiga praticar durante essa semana ao menos três atividades 

apresentadas pelo quadro de emojis esportivos que segue ao lado. 

Para isso, utilize os espaços e recursos que você possui em sua casa e escolha aquelas 

atividades/esportes apresentadas no quadro e que você mais gosta! 

Se quiser mostrar todo seu amor por esse esporte, poste sua prática nas redes sociais com a hashtag 

#objetivobragança   
 

 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7738052-7a8f-46b2-b53f-ee744cbf48dc&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_V_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=37e55906-b373-4722-95bd-8e01305519e4&instituto=objetivo&referencia=200416_MichaellaTeruel_Ciencias_3Ano_AD
https://youtu.be/EtLEeMaauIc
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cfbc6942-55a1-46a4-a60d-20440c0dec25&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_VI_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fbd08423-1ecd-4871-823b-2d53956c2b49&instituto=objetivo&referencia=200330_MichaellaTeruel_Ciencias_I_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=IHFl-jTdO5c
https://www.youtube.com/watch?v=ekg8nd9DRRU


 

 
 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 30/06 

MATEMÁTICA: MÓDULO 5 – A ARTE DA GEOMETRIA EM UM MUNDO DE FORMAS 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) – Fazer apostila págs. 38 e 39. 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2 – IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Michaella) - Fazer Apostila: págs. 125 e 126. 

INTERVALO  

 ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=eMKmI2IejPU com as orientações da professora Adriana.   

Módulo 4: Figura Humana pág.37 e 38. 

Observar a imagem da obra do Velasquez e fazer a proposta da pág.39. 

 Vocês deverão recriar a obra no espaço disponível na pág.39. 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7ab8d8c7-810a-4af6-adb8-7dbd21355fa6&instituto=objetivo&referencia=200402_DeboraCruz_Matematica_VII_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=81d2a6b6-1369-4500-b4de-39e6973c4cf2&instituto=objetivo&referencia=200330_MichaellaTeruel_Ciencias_II_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=eMKmI2IejPU

