
 

 

Inf.: 0511/20 
 
 

Bragança Paulista, 02 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 3º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 02/09 a 08/09 

 

 #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  

 

 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Planejamento Semanal de 02/09 A 08/09 
 

QUARTA-FEIRA – 02/09 

PORTUGUÊS: Módulo 6 - “CONTOS DE TODOS OS CANTOS”   

Fazer apostila: páginas 71 até 73 

MATEMÁTICA: Módulo 10 – “MATEMÁTICA: COM CHARADAS, PROBLEMAS E OPERAÇÕES” 

Assistir vídeo: Clique Aqui (com a professora Kátia) 

Fazer apostila: páginas 119 até 124 

Lição de Casa: páginas 156 até 159 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): O recado dessa semana vai especialmente para os pais. Acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=L9KVDXHf_nw com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: CALENDÁRIO DE ATIVIDADES FÍSICAS 

É hora de controlar o nível de atividades físicas realizadas por nossas crianças! 

Em tempos de isolamento social e inúmeras atividades sendo obrigatoriamente realiza-

das em telas (Computador, Celular, TV) é preciso se atentar em oferecer para nossas 

crianças oportunidades de realizar atividades físicas (com os devidos cuidados e a devi-

da proteção) como forma de manter a saúde, qualidade do humor e do sono, além do 

natural desenvolvimento físico e motor. Por isso desenvolvemos o calendário de ativida-

des físicas, disponível em nosso APP e que pedimos encarecidamente que seja impresso 

e disponibilizado para seu filho (a).  

Lá, será registrada pela própria criança as atividades que ela realizou em cada dia do mês de setembro, de modo que este calendário 

servirá de referência para o professor e as famílias sobre como está sendo a rotina de atividades físicas de meu filho (a) atualmente, 

podendo gerar ajustes de acordo com a necessidade. 

Em nossa ADD daremos as devidas orientações às crianças além de propor diversas atividades. Contamos com vocês!   
 

QUINTA-FEIRA – 03/09 

PORTUGUÊS: Módulo 6 - “CONTOS DE TODOS OS CANTOS”   

Fazer apostila: páginas 74 até 79. 

Lição de Casa: páginas 130 até 132. 

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

Assistir ao Vídeo: Clique Aqui (com a Professora Maíra) 

Fazer Apostila: páginas 34 até 39. 

Lição de Casa: página 40 + 53 e 54. 

 INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/_3fWF-xidrY com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos continuar com a programação!!! E depois, teremos a segunda atividade avaliativa para que 

você a imprima, a realize com atenção, a grampeie junto com a primeira atividade da semana passada e guarde tudo em sua pasta, para 

me entregar no colégio no final do bimestre, conforme as orientações já enviadas. Também seguem jogos para testarem o conhecimento 

de vocês sobre a Independência do Brasil! Conversaremos sobre tudo isso nas nossas ADDs, não perca!!!  

 MISSÃO KODABLE – HORA DO CÓDIGO 

 JOGO DA MEMÓRIA DA INDEPENDÊNCIA 

 JOGO DA INDEPENDÊNCIA 

 ATIVIDADE AVALIATIVA 2 PARA IMPRIMIR (Por favor, NÃO faça nenhuma alteração no arquivo compartilhado, apenas 

o imprima mesmo). 

OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana passada (de 26/8 a 01/9). Você precisará imprimir e 

realizar esta atividade, grampeando com as atividades desta semana, para entregar tudo no colégio no final do bimestre, con-

forme orientações já enviadas pelo app e por e-mail dos responsáveis. 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes sociais com a #objetivobra-

gança! � 

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://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6b293c5-f988-4b82-9c9d-6df623d6b408&instituto=objetivo&referencia=200820_KatiaFonseca_Matematica_II_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=L9KVDXHf_nw
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=30072f67-a521-4995-b0b8-c56073098e08&instituto=objetivo&referencia=200701_MairaUvo_Ciencias_I_3Ano_AD
https://youtu.be/_3fWF-xidrY
https://game.kodable.com/play?hc=1&type=school&user=jh9qpgn&showSpace=world
http://www.escolagames.com.br/jogos/memoriaDaIndependencia/?deviceType=computer
http://extras.ig.com.br/infograficos/jogoindependencia/
https://drive.google.com/file/d/1dLwteyueQ958Js-VkRClungP9GoMC66q/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494


 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 04/09 

PORTUGUÊS: Módulo 6 - “CONTOS DE TODOS OS CANTOS”   

Fazer apostila: páginas 80 até 84. 

Lição de Casa: páginas 133 e 134. 

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

Assistir ao Vídeo: Clique Aqui (com a Professora Ana Paula) 

Fazer apostila: páginas 190 até 194 / 196 e 197 

Lição de Casa: 195 e 198. 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/AnKkNqWiQR4 com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer e estudar a obra "Operários" da Tarsila do Amaral. 

Recortar figuras de pessoas de uma revista e fazer uma colagem acrescentando pintura e desenhos recriando a obra original  

Não  esqueça!!! Todas as atividades deverão ser guardadas em um envelope grande ou saquinho plástico, com nome completo, série e 

matéria Arte para ser entregue na data marcada pela escola. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 07/09 

 

FERIADO 
  

 

TERÇA-FEIRA – 08/09 

PORTUGUÊS: Módulo 6 - “CONTOS DE TODOS OS CANTOS”   

Fazer apostila: páginas 87 até 91. 

Lição de Casa: páginas 91 e 92. 

GEOGRAFIA: Módulo 3 – “PAISAGENS URBANAS” 

Assistir ao vídeo: Clique Aqui (com a Professora Kátia) 

Fazer apostila: páginas 241, 242 e 244. 

Lição de Casa: páginas 242, 243, 245 até 248. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/w_PLupiCu2o com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – páginas 17 e 18  

A música usada para contar histórias  

Obras de Sergei Prokofieff  

Fábula musical – Pedro e o Lobo   

Acessar os links:  

Parte1: https://www.youtube.com/watch?v=DGHGIO_4jeQ   

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=Lz-vCm-2bxc  

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=myRsj6jdcKs 

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=gW4za1tmPGg com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 3 – Lesson 3 – Go around the words around the world 

Páginas 22 a 25 – The rabbit and the turtle 

Vídeo do Portal: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2f08dbc1-7843-4e45-a84e-

312ff39362b5&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_IV_3Ano_AD 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Go around the words around the world – Part 1 

Homework (dever de casa): Fazer a página 26. Como fazer: Primeiro, recortar as pecinhas referentes à página 26 da folha cartonada 

que está na página 49; depois colar essas pecinhas na página 26 de acordo com o vocabulário representado pelas imagens.   

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e110f351-31e9-4361-966a-60c3db71ad18&instituto=objetivo&referencia=200706_AnaGuglielmo_Historia_IV_3Ano_AD
https://youtu.be/AnKkNqWiQR4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4dde4c28-44fc-45b8-a90e-70008f321cc7&instituto=objetivo&referencia=200707_KatiaFonseca_Geografia_IV_3Ano_AD
https://youtu.be/w_PLupiCu2o
https://www.youtube.com/watch?v=DGHGIO_4jeQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lz-vCm-2bxc
https://www.youtube.com/watch?v=myRsj6jdcKs
https://www.youtube.com/watch?v=gW4za1tmPGg
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2f08dbc1-7843-4e45-a84e-312ff39362b5&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_IV_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2f08dbc1-7843-4e45-a84e-312ff39362b5&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_IV_3Ano_AD

