
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais/Responsáveis e alunos do 3° ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 01/03 a 05/03 

 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos 

educandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na 

medida do possível pelo zoom, acessando o 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. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 01/03  

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?”. Fazer apostila: páginas 33 até 36. Assistir 

vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – assistir até 10:48).  

LIÇÃO DE CASA: páginas 35 e 112.   

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

BIBLIOTECA: Leitura do livro: “As cartas de Ronroroso” Assistir vídeo: Clique aqui 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 9 e 10. Ritmo – Movimento e repetição. EAD Colégio Objetivo: Acessar 

o link:  Aula de Música (com o Prof. Fernando) 

 

   

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

EDUCAÇÃO FÍSICA: Depois de conhecer um pouco mais sobre a corrida de 

resistência com nossa amiga tartaruga e sobre corrida de velocidade com nossa 

amiga lebre, conheceremos um pouco sobre o esporte que reúne os diferentes 

tipos de corrida, além de outras provas muito legais, o atletismo!  O atletismo é o 

primeiro esporte praticado pelo homem uma vez que reúne ações básicas a 

qualquer ser humano: correr, saltar e lançar e está presente nos Jogos Olímpicos desde seu início. Para 

saber um pouco mais sobre o Atletismo e sobre os Jogos Olímpicos acompanhe o link abaixo um super 

desenho do Pateta: O campeão Olímpico! LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3gN09jgHEFo 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 1 – “ESCOLA DE ANIMAIS” Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – 

assistir até 11:20). Fazer apostila: páginas 16 até 19. 

HISTÓRIA: MÓDULO 1: “EU E MEUS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA”. Assistir vídeo: Clique aquii (com a 

Prô Kátia). Fazer apostila: páginas 162 até 165. 

Lição de casa: págs.. 166 e 167. 

 

 
  
 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5c8eb99f-f8a0-41b4-8c98-6ae26b9c28e8&instituto=objetivo&referencia=201120_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_V_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=_4428CwNMOg
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=817de22a-8c5b-472f-b172-33ef14ae9850&instituto=objetivo&referencia=210114_FernandoAntunes_Musica_II_3Ano_AD%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=3gN09jgHEFo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1500151b-48e5-40b0-8859-3f4eb3468e6e&instituto=objetivo&referencia=201130_DeboraCruz_Matematica_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=35889e13-20da-4fe8-b554-a2d8d7af9571&instituto=objetivo&referencia=201203_KatiaFonseca_Historia_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5f8c68d-691c-40c2-85dc-6d97faf696a2&instituto=objetivo&referencia=201203_KatiaFonseca_Historia_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5f8c68d-691c-40c2-85dc-6d97faf696a2&instituto=objetivo&referencia=201203_KatiaFonseca_Historia_I_3Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 02/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: MÓDULO 1: “EU E MEUS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA” 

Leitura do livro: “A floresta canta” Clique aqui (saiba mais Clique aqui) 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia- assistir até 3:20) 

Fazer apostila: páginas 170 e 171 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” (observação dessa imagem Clique aqui) 

Assistir vídeo:  Clique aqui  (Assistir a partir de 17:50 com a Prô Kátia) 

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” 

Fazer apostila: páginas 219 e 220. 

Lição de casa: páginas 221, 246 e 247. 

 

 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 1 – “ESCOLA DE ANIMAIS” Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – 

assistir  a partir de 11:20) 

Fazer apostila: páginas 20 até 22. Lição de Casa: página 68. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)   

INGLÊS: Apostila 1 – Lesson 2 – Let´s preserve water for a better world! - páginas 14 e 15 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Let’s preserve water for a better world – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a4aacaa4-2c8c-40ca-9ea2-

fd3ac9b552b3&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD  

 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZgZLTKBH0U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ot8IxpY8BL0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ot8IxpY8BL0&feature=youtu.be
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e3273874-f619-43d1-a315-076c5f4d0dc3&instituto=objetivo&referencia=201203_KatiaFonseca_Historia_III_3Ano_AD
https://descobrindoescritores.wordpress.com/2013/06/11/desafio-da-imagem-o-jardim-de-monet/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=58f6d1d1-7942-4fdf-8dc8-3f0ab35e99d5&instituto=objetivo&referencia=201130_KatiaFonseca_Geografia_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1500151b-48e5-40b0-8859-3f4eb3468e6e&instituto=objetivo&referencia=201130_DeboraCruz_Matematica_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a4aacaa4-2c8c-40ca-9ea2-fd3ac9b552b3&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a4aacaa4-2c8c-40ca-9ea2-fd3ac9b552b3&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD


 

 

 
 
 

 

QUARTA-FEIRA – 03/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Fazer apostila: páginas 37 até 39. Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – assistir a partir de 10:50) 

Lição de Casa: páginas 113 e 114. 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Páginas 16 e 17. Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Let’s preserve water for a better 

world – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a4aacaa4-2c8c-40ca-9ea2-

fd3ac9b552b3&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INFORMÁTICA: Hoje vamos continuar nossos estudos sobre “Segurança na Internet! Para isso, nós vamos 

relembrar alguns pontos importantes do tema com o vídeo do canal Ticolicos! Depois, continuaremos trabalhando 

com os emojis e as frases sobre internet segura no “Jogo dos emojis: mensagem enigmática”, elaborando 

cartazes! E no final, vamos conhecer o site “Internet Segura” com várias dicas e desafios sobre o tema!!! 

 

 Ticolicos: Dicas de segurança para criança na internet 

 Internet segura – Jogo dos emojis: mensagem enigmática (Power Point) – é necessário baixar o 

arquivo 

 Site: Internet segura 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 1: “EU E MEUS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA”.  

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia- assistir a partir de 3:25). Fazer apostila: páginas 172 até 175. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 2: “MEMÓRIAS DE LEONARDO: O LEITOR DE ALICE”. Assistir vídeo: Clique aqui 

(com a Prô Débora – assistir até 6:55). Fazer apostila: páginas 23 e 24. Lição de Casa: páginas 69, 70 e 71. 

 

 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5c8eb99f-f8a0-41b4-8c98-6ae26b9c28e8&instituto=objetivo&referencia=201120_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_V_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a4aacaa4-2c8c-40ca-9ea2-fd3ac9b552b3&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a4aacaa4-2c8c-40ca-9ea2-fd3ac9b552b3&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=TfAO8P5oVeI
https://drive.google.com/file/d/1QLOdTx0oSdB-t9-_6KTFmlVOl-92K9Rk/view?usp=sharing
https://internetsegura.br/criancas/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e3273874-f619-43d1-a315-076c5f4d0dc3&instituto=objetivo&referencia=201203_KatiaFonseca_Historia_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a8b05f1a-94d2-4e11-ae11-6bfd6968d5d4&instituto=objetivo&referencia=201130_DeboraCruz_Matematica_V_3Ano_AD


 

 

 
 
 

  

QUINTA-FEIRA – 04/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia). Fazer apostila: páginas 222 até 226. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

ARTE: Apostila pág. 13 Pré História. Ler e responder as questões da pág. 13 

Assistir os vídeos sobre arte na Pré História: https://youtu.be/jgptsj8w18w      

https://youtu.be/xDocQKVV5Hs 

Conversar e contextualizar sobre esse período. Fazer desenho e pintura em papel kraft amassado ou sulfite.  

Fazendo a folha ficar amassada e depois esticada com textura áspera como uma pedra. Use tintas, giz de 

cera ou lápis de cor nas cores vermelho, preto e marrom cores do período da Pré História.  

 
 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” (continuação da 1ª aula) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) – CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (para saber mais) 

Fazer apostila: páginas 108 até 110. 

Lição de casa: páginas 111 E 112 VALE NOTA!!!!! (entregar até dia 11/03) + Recortar para a próxima aula, 

as cartas para o dominó Animal (páginas 149 a 163) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0b41b42d-1636-4455-a478-dec57f074ca2&instituto=objetivo&referencia=201130_KatiaFonseca_Geografia_II_3Ano_AD
https://youtu.be/jgptsj8w18w
https://youtu.be/xDocQKVV5Hs
https://www.youtube.com/watch?v=gpnix8R3gXc


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 05/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: MÓDULO 1: “EU ME COMUNICO! E VOCÊ?” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – assistir até 10:30) 

Fazer apostila: páginas 40 até 42. Lição de casa: páginas 115 e 116. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

REVISÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA (Folha extra disponível no APP) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Voltamos! 

Hoje iremos aprofundar nosso conhecimento sobre as corrida incluindo a prova de 

corrida com barreiras! Converse com seus responsáveis e adapte alguns materiais 

para servir como barreiras que você deverá transpor durante sua corrida. 

ATENÇÃO!!! Os objetos escolhidos como barreiras devem ser leves, de modo que se 

você tropeçar não irá cair e sim fazer com que o objeto se desloque. Boa corrida! 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 2: “MEMÓRIAS DE LEONARDO: O LEITOR DE ALICE” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora – assistir a partir de 7:00) 

Fazer apostila: páginas 25 até 28. Lição de Casa: construir a régua da Alice (disponível no Bloco de Jogos) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 2: “MEMÓRIAS DE LEONARDO: O LEITOR DE ALICE” -  Continuação da aula 

anterior. 

 

  

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1d71018-1e6a-4ed8-a03f-5bd742e6632e&instituto=objetivo&referencia=201123_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a8b05f1a-94d2-4e11-ae11-6bfd6968d5d4&instituto=objetivo&referencia=201130_DeboraCruz_Matematica_V_3Ano_AD

