
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 24 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e Alunos do 3º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal 27/09 a 01/10 

 
         

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

Para acessar, basta entrar no 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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sinto-

ma referente ao aluno, familiares e pessoas de conví-

vio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

    Atenciosamente,  

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 27/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS – MÓDULO 6 – “Contos de todos os cantos” 

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZqNAzDR2Ul4 (O que é Literatura de Cordel?) 

Fazer apostila: página 107 até 109. Lição de casa: página 141. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: Vamos aprimorar nossos estudos dessa unidade: “Conto de todos os cantos”, ouvindo 

histórias de Cordel, com o nosso querido Bráulio Bressa. Para ver os vídeos acesse os links abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2hSXlu0OtXI  https://www.youtube.com/watch?v=_KP4sSTMMmI  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) –  

MÚSICA: Apostila de Música – Página 17 e 18. Módulo 3 – A orquestra: instrumento e formas musicais. 

Wolfgang Amadeus Mozart 

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: FECHAMENTO DO BIMESTRE 

Aos poucos, nossa rotina escolar vai voltando ao normal, ou o mais próximo 

disso. Dessa forma, algumas práticas que faziam parte de nossa rotina vão 

sendo retomadas. Uma delas é o tradicional futebol na última semana de cada 

bimestre. Com todos os cuidados que ainda devem ser tomados, jogaremos na 

aula de hoje! Vai ser SHOW DE BOLA!!! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

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

Fazer apostila: páginas 208, 209 e 210. 

Lição de Casa: página 203 / 206 e 207. 

 
AV2 DE MATEMÁTICA ÀS 18:30!!! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqNAzDR2Ul4
https://www.youtube.com/watch?v=2hSXlu0OtXI
https://www.youtube.com/watch?v=_KP4sSTMMmI
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=55cd54a7-d324-4ee2-ab35-87fcb09ee465&instituto=objetivo&referencia=210621_FernandoAntunes_Musica_IV_3Ano_AD_ZOOM%20%20


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 28/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 10 “MATEMÁTICA COM CHARADAS, PROBLEMAS E OPERAÇÕES” 

Fazer apostila: páginas 133 até 135. Lição de Casa: página 162 

               

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 10 “MATEMÁTICA COM CHARADAS, PROBLEMAS E OPERAÇÕES” 

(continuação da aula anterior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

GEOGRAFIA: MÓDULO 3 “PAISAGENS URBANAS”  

Fazer apostila: páginas 258 e 259. Lição de casa: páginas 260 e 261. 

  
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

GEOGRAFIA: MÓDULO 3: “PAISAGENS URBANAS”(continuação da aula anterior) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) -   

INGLÊS: Apostila 4 – Lesson 1 – Let´s do our best for a better world 

Páginas 2 a 5. Vídeo do Portal: Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s do our best for a better world! – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=da026eb9-1502-4b1d-a1fe-

48a3659f791f&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=da026eb9-1502-4b1d-a1fe-48a3659f791f&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=da026eb9-1502-4b1d-a1fe-48a3659f791f&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_3Ano_AD


 

 

 

  

QUARTA-FEIRA - 29/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

FINALIZAÇÃO DO PP – CINE PIPOCA  (parte 1) 

Na aula de hoje, vamos ter uma atividade muito legal, para encerrar nosso projeto do 3º bimestre: 

“Medo, eu?”. Vamos assistir um filme que vai somar duas coisas que apendemos: como tratar o me-

do e esse personagem tipicamente brasileiro e cheio de esperteza, encantador, Pedro Malasartes. 

Nosso CINE PIPOCA começa agora com o filme: “PEDRO MALASARTES E O DUELO CONTRA A 

MORTE” https://www.youtube.com/watch?v=FbLluv_Y_ZQ  

       

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Páginas: 6 a 9. Vídeo do Portal: Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s do our best for a better world! – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d36eb350-0d1a-4ffe-9906-

80d5d43a1c0b&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD 

 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, finalizaremos o nosso projeto pedagógico “O bonito desta vida 

é ter história para contar – Medo, eu?”. Também teremos desafios envolvendo a Informática com 

Geografia e Ciências! �� 

 

 Na aula de hoje, apresentaremos os jogos QUIZ que desenvolvemos no nosso projeto 

pedagógico. 

 JOGO DO TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE 

 TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE 

 DIAGRAMA - VEGETAIS 

 FORCA – A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS 

 

ATENÇÃO – FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO QUIZ: 

 3º ano A: DIA 29/9/2021 

 3º ano B: DIA 28/9/2021 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CINE PIPOCA  (parte 2) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Atividade de encerramento do Projeto Pedagógico – Conclusão final. (Folha extra disponível do 

APP, na aba, conteúdo de aula/dever) 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FbLluv_Y_ZQ
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d36eb350-0d1a-4ffe-9906-80d5d43a1c0b&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d36eb350-0d1a-4ffe-9906-80d5d43a1c0b&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_II_3Ano_AD
https://wordwall.net/pt/resource/3849294/geografia/trabalho-campo-cidade
https://wordwall.net/pt/resource/20195095/o-trabalho-no-campo-e-na-cidade
https://wordwall.net/pt/resource/2732295/vegetais
https://wordwall.net/pt/resource/4764082/vegetais-import%C3%A2ncia


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA  30/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

Início do 4º bimestre 

HISTÓRIA – MÓDULO 4 “A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO” 

Fazer apostila: páginas 147 até 151. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)   

ARTE: Atividade sobre textura visual. Assistir os vídeos e criar o desenho com recortes de revistas.  

https://youtu.be/p1bqqUo7EoQ 

https://youtu.be/8JrxQuMn2vg 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HISTÓRIA – MÓDULO 4 “A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO” (continuação da aula anterior) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 4 “LUZ E SOM E AS PERCEPÇÕES DO MUNDO QUE NOS CERCA”  

Fazer apostila: páginas 5, 6. Lição de casa: página 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/p1bqqUo7EoQ
https://youtu.be/8JrxQuMn2vg


 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA -  01/10 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 7 “O universo fantástico de Monteiro Lobato” 

Fazer apostila: páginas 5 e 6. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: (atividade no caderno) – Vamos ouvir a música tema do Sítio do Picapau amarelo 

de Gilberto Gil e realizar as atividades propostas. (Folha extra disponível do APP, na aba, conteúdo 

de aula/dever) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)   

EDUCAÇÃO FÍSICA: FECHAMENTO DO BIMESTRE 

Por fim, as atividades que mais fizeram sucesso em nossas aulas poderão 

ser realizadas novamente na aula de hoje.  E aí, qual foi a atividade mais 

divertida ou que mais chamou sua atenção durante esse 3º bimestre?  Vem 

pra me contar e vamos juntos fechar esse bimestre com chave de ouro! 

 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

GEOGRAFIA: MÓDULO 4 – A NATUREZA EM FOCO 

Fazer apostila: páginas 211 e 212. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: MÓDULO 4 “A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO” 

Fazer apostila: páginas 152 até 155. Lição de casa: página 193 e 194. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


