
 

 

Inf.: 0493/20 
 
 

Bragança Paulista, 26 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º Ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 

 

#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  
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Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 
 

QUARTA-FEIRA – 26/08 

PORTUGUÊS: Módulo 6 - “Contos de todos os cantos”.   

Fazer apostila: páginas 53 até 55. 

Lição de Casa: páginas 127 e 128. 

HISTÓRIA: Módulo 3 – “TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE” 

Fazer apostila: páginas 180, 182 até 184. 

Lição de Casa: página 181. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON):     Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar normalmente e aprender muito com o professor e seus amigos. Caso con-

trário, acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=YoNtIa-k4oU&t=9s com as orientações 

do professor Jefferson Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: FINALIZANDO O PROJETO EU AMO ESPOR-

TES! 

Chegamos ao fim de nosso projeto “Eu amo Esportes”. O sentimento é de dever cumprido, de 

que tudo foi feito com o máximo de dedicação, como deve ser em qualquer prática esportiva!  

Para relembrar tudo que conhecemos e aprendemos ao longo das últimas semanas, pedimos 

que responda ao formulário que segue abaixo. 

Fiquem tranquilos, pois não se trata de uma avaliação. É apenas uma forma do professor fazer 

o diagnóstico de todo o processo realizado com as crianças. Portanto, solicitamos aos responsáveis que orientem seu filho (a) com 

responsabilidade, deixando-o responder com seu próprio critério.   

LINK: https://forms.gle/JR6uPYupo4zybhFCA  

Na próxima semana teremos novidades. Até lá!  
 

QUINTA-FEIRA – 27/08 

PORTUGUÊS: Módulo 6 - “Contos de todos os cantos”.   

Fazer apostila: páginas 56 até 61. 

Lição de Casa: páginas 62 e 129. 

HISTÓRIA: Módulo 3 – “TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE” 

Fazer apostila: páginas 185 até 187. 

Lição de Casa: História página 188 e189 / Geografia páginas 234 e 235. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/ZobdFu5cWtE com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos partir para a programação!!! E depois, teremos a primeira atividade avaliativa para que você a 

imprima, a realize com atenção e a guarde em sua pasta, para me entregar no colégio no final do bimestre, conforme as orientações já 

enviadas. Conversaremos sobre isso nas nossas ADDs, não perca!!!  

 PROGRAMAÇÃO – STAR WARS 1 

 HORA DO CÓDIGO - FROZEN 

 ATIVIDADE AVALIATIVA 1 PARA IMPRIMIR (Por favor, NÃO faça nenhuma alteração no arquivo 

compartilhado, apenas o imprima mesmo). 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes soci-

ais com a #objetivobragança! � 

_________________________________________ 

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 (♦NOVO♦)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YoNtIa-k4oU&t=9s
https://forms.gle/JR6uPYupo4zybhFCA
https://youtu.be/ZobdFu5cWtE
https://studio.code.org/s/pre-express-2020/stage/4/puzzle/2?redirect_warning=true
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://drive.google.com/file/d/1UzJfty0meCHFdmad1efSDSy01OnxGMpe/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 28/08 

MATEMÁTICA: Módulo 9 – “QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?”. 

Fazer apostila: páginas 112 até 114. 

Lição de Casa: páginas 151 até 153. 

CIÊNCIAS: Módulo 3 – “A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA NO PLANETA TERRA” 

Assistir Vídeo: Clique aqui (com a Professora Maíra) 

Fazer Apostila: páginas 24 até 31. 

Lição de Casa: página 32, 33.  

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/ojuMK_phBqE com as orientações da professora Adriana.  

Aproveitando o tema medo e monstros, vamos criar o nosso próprio monstro usando a técnica de dobrar o papel para obter uma boca 

gigante e assustadora. Invente o seu monstro com criatividade! Assista ao vídeo: https://youtu.be/CGVAPq2WdeY  
 

SEGUNDA-FEIRA – 31/08 

MATEMÁTICA: Módulo 9 – “QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?” 

Fazer apostila: páginas 115 até 117. 

Lição de Casa: páginas 118, 154 e 155. 

GEOGRAFIA: Módulo 3 – “PAISAGENS URBANAS” 

Assistir o vídeo: Clique aqui (com a Professora Kátia) 

Fazer apostila: páginas 236 até 238. 

 Lição de Casa: páginas 239 e 240 – Capriche!!  

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN):  Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas 

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=6auq_kHMcco 

Objetivos: Cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos.  

Material: 1 cabo de vassoura; 1 bola pequena (tênis; plástico; ping pong, de meia, etc.); papelão (para fazer a “casinha”).  

Atividades: "Golf". Acertar os buracos (casinhas) com menor número possível de tacadas. Pode ser jogado em dupla. 

 

TERÇA-FEIRA – 01/09 

PORTUGUÊS: Módulo 6 - “Contos de todos os cantos”   

Fazer apostila: páginas 64 até 68. 

Lição de Casa: páginas 69 e 70; 120 e 121. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/GiaAqo9fhuQ com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – páginas 15 e 16. 

As funções da música 

Música usada para contar histórias. 

Instrumentos de orquestra usados na fábula musical: Pedro e o Lobo. 

Atividades: páginas 15 e 16 

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

Apostila 3 – Lesson 2 – What´s happening around the world? 

Páginas 20 e 21 – Exercícios finais da Lesson 2. 

Vídeo do Portal: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=83ddb67f-8642-491a-be6b-

32516cd9aa66&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_III_3Ano_AD 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: What’s happening around the world? (III) 

Homework: página 53 – Weekly Calendar 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=89a7ddef-36a0-4e6f-bd4d-1868898a5597&instituto=objetivo&referencia=200715_MairaUvo_Ciencias_II_3Ano_AD
https://youtu.be/ojuMK_phBqE
https://youtu.be/CGVAPq2WdeY
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=317f585a-fd72-48c6-92fd-322a2f62e319&instituto=objetivo&referencia=200707_KatiaFonseca_Geografia_III_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=6auq_kHMcco
https://youtu.be/GiaAqo9fhuQ
https://www.youtube.com/watch?v=XOeYzLoMWlk
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=83ddb67f-8642-491a-be6b-32516cd9aa66&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=83ddb67f-8642-491a-be6b-32516cd9aa66&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_III_3Ano_AD

