
 

 

 
 
 
 
 

Bragança Paulista, 19 de março de 2021. 
 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 3º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/03 a 26/03 

 

  #fiqueemcasa 
  

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

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

  Link para acesso às aulas: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  (Senha: 40346666) 

para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acom-

panhadas pela programação semanal abaixo. 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, famili-

ares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presen-

cial.  

 

Atenciosamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA  

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) - BIBLIOTECA: Leitura e apreciação da história: “Uma Ilha a mil milhas da-

qui” 

 Assistir vídeo: Clique aqui 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h) – PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora ) 

 Fazer apostila: 69 até 72 

 Lição de casa: 126 até 128 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) – PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” (conti-

nuação da aula anterior) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MÚSICA: Apostila de Música –   Páginas 14 e 15               

              Percussão – conhecendo os instrumentos  musicais 

              EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de Música  (com o Prof. Fernando) 

 

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

 Assistir vídeo: Clique aqui (Com a Prô Bruna) 

 Fazer apostila: páginas 125 até 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3zTPICtlhSg
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=918f462c-1d3b-456a-8d48-1f055e8db462&instituto=objetivo&referencia=201124_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9d1c1af9-12ab-4fe8-b39e-d7cf8c86fa8b&instituto=objetivo&referencia=210114_FernandoAntunes_Musica_V_3Ano_AD%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=28a51fcd-913a-496f-8f6f-ae43839f7458&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_Ciencias_III_3Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA  

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) – HISTÓRIA: MÓDULO 1: “EU E MEUS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA” 

 Assistir vídeo:  Clique aqui (com a Prô Kátia -  Assistir até 16:30) 

 Fazer apostila: páginas 191 até 197 + 199 

 Lição de casa: página 198 (VALE NOTA – Entregar dia 30/03) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) –  

INGLÊS: Apostila 1 – Lesson 4 – Let the animals be free for a better world! 

Páginas 35 a 37 

Professor: Wellington Eduardo de Oliveira Silva  

Aula: Lesson 5 - Let the Animals be free for a better world 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=79917d10-ce02-44a5-b0f7-

ccf378030fbd&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_I_3Ano_AD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) – HISTÓRIA: MÓDULO 1: “EU E MEUS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA” (conti-

nuação da aula anterior) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 
4ª aula: (15:45h - 16:30h) – CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Com a Prô Bruna / Assistir até 4:26) 

Fazer apostila: páginas 128 e 129 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) – INFORMÁTICA: Hoje continuaremos nossos estudos sobre o Projeto Pedagógi-
co “Comunicação com conexão”! E também desenvolveremos atividades sobre o Dia Mundial da Água, cele-
brado no dia 22 de março! Vamos lá!!! Não percam essa aula!!! 
 

 Dia Mundial da Água: TICOLICOS – Por que precisa economizar água? 

 Desenho animado: Economizando água 

 QUEBRA-CABEÇAS – DIA MUNDIAL DA ÁGUA 
 

 MEIOS DE COMUNICAÇÃO: ENCONTRE A PARTIDA 
__________________________________________________ 
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  

NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE IN-
FORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=55de62ac-758c-4036-ba09-c0ce841b920d&instituto=objetivo&referencia=201204_KatiaFonseca_Historia_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=79917d10-ce02-44a5-b0f7-ccf378030fbd&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=79917d10-ce02-44a5-b0f7-ccf378030fbd&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_I_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9840965f-55c2-49e0-a763-fdc011b9efb3&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_Ciencias_IV_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=32g2y3ACGaE
https://www.youtube.com/watch?v=MXtrSqitL3I
https://www.jogospuzzle.com/quebra-cabeca-de-dia-mundial-da-%C3%81gua_5052.html
https://wordwall.net/pt/resource/5586612/meios-de-comunica%C3%A7%C3%A3o
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA  

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) – CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Com a Prô Bruna / Assistir  a partir de 4:26) 

Fazer apostila: página 130 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) –  

EDUCAÇÃO FÍSICA: A partir dessa semana desenvolveremos um novo conte-

údo dentro das aulas de Educação Física: Brincadeiras e jogos da cultura 

popular presentes no contexto comunitário e regional.  

Conheceremos muitas brincadeiras e jogos tradicionais, alguns muito antigos e 

outros que parecem nunca envelhecer, pois fazem parte da vida de toda criança! 

Peça a ajuda de sua família não só para brincar, mas também para lhe ensinar 

muitas das brincadeiras que realizavam quando tinham a sua idade. Será demais! 

Nessa aula serão realizados JOGOS AUDITIVOS: Morto-Vivo; Pipoca, Geléia e Pião; Elefante Colorido!  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS:   Páginas 38 a 41 

Professor: Wellington Eduardo de Oliveira Silva  

Aula: Lesson 5 - Let the Animals be free for a better world II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=547f6ea0-739f-49a5-977e-

2151605f267b&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_II_3Ano_AD  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h – PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora ) 

Fazer apostila: 74 e 75 

Lição de casa: 73 (VALE NOTA – entregar dia 29/03) + 129 e 130. 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) -  PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” (continu-

ação da aula anterior) 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9840965f-55c2-49e0-a763-fdc011b9efb3&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_Ciencias_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=547f6ea0-739f-49a5-977e-2151605f267b&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=547f6ea0-739f-49a5-977e-2151605f267b&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=de9e1aa7-b5be-4ea8-9117-b86875d02d9e&instituto=objetivo&referencia=201124_DeboraCruz_LinguaPortuguesa_V_3Ano_AD


 

 

 

 

QUINTA-FEIRA  

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) - MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” 

Assistir vídeo:  Clique aqui (com a Prô Débora) 

Fazer apostila: páginas 49  até 53 

Lição de casa: página 80 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” (continuação da aula an-

terior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) – PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

RODA DE CURIOSIDADE 

Assistir vídeo:  Clique aqui 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h) –  

ARTE: Vamos conhecer os quadros do artista Mondrian. Assista os vídeos com a vida e obra desse pintor. 

https://youtu.be/dPGpv0_0rTI 

https://youtu.be/iSCmWnIoRpI 

Em um sulfite façam quadrados e retângulos. Pinte nas cores: vermelho, azul e amarelo. 

Em seguida, recorte e cole, fazendo na página 18 uma composição estilo Mondrian.  

Não se esqueça de fazer os detalhes das linhas retas com caneta preta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=31916da4-5348-41e0-832a-a6ec712368ba&instituto=objetivo&referencia=201201_DeboraCruz_Matematica_V_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=I2CPkh_eMEk
https://youtu.be/dPGpv0_0rTI
https://youtu.be/iSCmWnIoRpI


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA  

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) – PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) 

 Fazer apostila: páginas 76 até 79  

 Lição de casa: página 131 e 132 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) - PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...”  (CONTI-

NUAÇÃO DA AULA ANTERIOR) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) – GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” 

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

 Fazer apostila: páginas 236 até 238 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 
4ª aula: (15:45h - 16:30h) - EDUCAÇÃO FÍSICA: Olá! 

Para a aula de hoje daremos sequência a aula anterior, dessa vez realizando JOGOS VISUAIS:  

Siga o Mestre; Espelho; 1,2,3 (cognitivo) 

 

Que tal realizar as atividades da semana também em casa, convidando as pessoas 

de casa para um momento de lazer e diversão em família? 

Semana que vem tem muito mais. Te espero! 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) – GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” 

 Fazer apostila: páginas 238 até 241 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6dd4c7a0-2eb5-4e39-81d7-a4cc3698cae4&instituto=objetivo&referencia=200316_DeborahCatarinacho_Portugues_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b3b59049-0525-4619-b7fc-ab75fcfc3b47&instituto=objetivo&referencia=201130_KatiaFonseca_Geografia_IV_3Ano_AD

