
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do  3º ano A do Ensino Fundamental 
Planejamento Semanal de 05 a 09/04 

 
 
Lembramos que o período de 29/03 a 01/04 foi decretado feriado, as-
sim, retomaremos nossas aulas no dia 05/04. 

 
 

 

  #fiqueemcasa 
 
  

Seguimos com nossas aulas, aguardando e respeitando as determinações do governo, que podem 

mudar em questão de dias. 

Vamos sempre respeitar as determinações, cumprir os protocolos para ficarmos todos bem. 

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 acompanha-

das pela programação semanal abaixo. 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma refe-

rente ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo 

nesse tempo de afastamento presencial.  

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 05/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: APRESENTAÇÃO DA PESQUISA SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL (página 198) 

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

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia – assistir a partir de 16:45) 

Fazer apostila: 200 e 201. 

Lição de casa: 203. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: RODA DE CURIOSIDADE - Vamos assistir alguns vídeos que trazem curiosidades bem inte-

ressantes, para complementar nossos estudos. 

Assistir vídeo: Clique aqui / Clique aqui  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Acessar o link:   https://youtu.be/KBZAzXeFC58   

Projeto Pedagógico – Comunicação com conexão 

Apreciação e exploração da música “La Carta”. 

 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Brincar é mesmo muito bom! 

Mais do que divertir, brincar desenvolve o raciocínio, a coordenação motora, os 

valores e a interação social. Portanto o brincar DEVE ocupar uma parcela im-

portante do dia de uma criança! 

Agora, responda pra mim: Qual a sua brincadeira favorita? 

É sobre isso que iremos conversar na aula de hoje. 

Venha conosco e divirta-se! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Déborah – Assistir até 4:28 ) 

Fazer apostila: 79 até 82. 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=55de62ac-758c-4036-ba09-c0ce841b920d&instituto=objetivo&referencia=201204_KatiaFonseca_Historia_III_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=Aus37OuMaGg
https://www.youtube.com/watch?v=lwnBhzYsZ88&list=RDCMUCIQPHl1WKKTt9KkWyo_JNig&index=4
https://youtu.be/KBZAzXeFC58
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9067d5e2-0130-4915-b087-daee9234466c&instituto=objetivo&referencia=200316_DeborahCatarinacho_Portugues_II_3Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 06/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Com a Prô Bruna) 

Fazer apostila: páginas 131 até 133 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” (continuação da aula anterior) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

GEOGRAFIA: MÓDULO 1: “CONHECENDO PAISAGENS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Kátia – assistir a partir de 11:26) 

Fazer apostila: páginas 242 até 244. 

Lição de casa: 244 e 245. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

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

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)   

INGLÊS: Apostila 1 – Review 

EASTER ACTIVITY – Atividade de Páscoa disponível para impressão no APP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c8de178a-d35b-47d1-b00d-ad6c177e126f&instituto=objetivo&referencia=200317_BrunaFonseca_Ciencias_I_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b3b59049-0525-4619-b7fc-ab75fcfc3b47&instituto=objetivo&referencia=201130_KatiaFonseca_Geografia_IV_3Ano_AD


 

 

 
 
 

  

QUARTA-FEIRA - 07/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Déborah – Assistir a partir de 4:30). Fazer apostila: 83 até 85. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Páginas 42 e 43. 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Review (I) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=532126f6-2750-40fd-80d3-

f19fb6db2be8&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_3Ano_AD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)   

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos várias atividades super legais sobre a Páscoa, inclusive 

um jogo de programação!!! E no final, tem um conto de Páscoa da Turma da Mônica para você assistir junto 

com a sua família!!! 

 

 História: O COELHINHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA (Ruth Rocha)  

 PROGRAMAÇÃO – COELHINHO (DOODLES-GOOGLE) 

 CAÇA-PALAVRAS DE PÁSCOA 

 JOGO DA VELHA - PÁSCOA 

 PACMAN - PÁSCOA 

 UM CONTO DE PÁSCOA (TURMA DA MÔNICA) – “Sessão pipoca” – para assistir com a sua família 

 

OBS.: Caso encontre palavras no jogo de “caça-palavras” que não saiba o significado, poderá utilizar 

o seu dicionário para descobrir! �  

__________________________________________________ 

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 INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 
 

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). Fazer apostila: páginas 134. Lição de casa: página 135. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” (continuação da aula anterior) 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9067d5e2-0130-4915-b087-daee9234466c&instituto=objetivo&referencia=200316_DeborahCatarinacho_Portugues_II_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=532126f6-2750-40fd-80d3-f19fb6db2be8&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=532126f6-2750-40fd-80d3-f19fb6db2be8&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=5KVv0SfVqX4
https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/easter/puzzles/wordsearch_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/easter/puzzles/tictactoe.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/pacman/pacman_math_easter.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e998bc76-2900-43e1-88a3-32f66510872a&instituto=objetivo&referencia=200317_BrunaFonseca_Ciencias_II_3Ano_AD


 

 

 

 

 
  
 

QUINTA-FEIRA - 08/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: REVISÃO AV2 (Folha extra disponível no APP) 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

ARTE: Estudo sobre fósseis.  

Assistir o vídeo sobre período paleolítico e o vídeo sobre Luzia o fóssil mais antigo encontrado no Brasil.  

Faça um desenho imaginando o cenário desse período, as pessoas, objetos e paisagem.  

https://youtu.be/LCgZXagFS6Q 

https://youtu.be/dt-IcIPbpAw 

 

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 Déborah – Assistir até 6:00) 

Fazer apostila: páginas 86 e 87 

Lição de casa: página 133 e 134 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” (continuação da aula anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LCgZXagFS6Q
https://youtu.be/dt-IcIPbpAw
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b63b6861-0344-4775-80bc-f8a8c332376d&instituto=objetivo&referencia=200316_DeborahCatarinacho_Portugues_III_3Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 09/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: MÓDULO 1: “ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS” 

Assistir vídeo: Clique aqui (Com a Prô Bruna) 

Fazer apostila: páginas 136 e 137. 

Lição de casa: página 143. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: MÓDULO 2: “PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS...” 

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Déborah – Assistir a partir de 6:00) 

Fazer apostila: páginas 88 e 89.  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)    

EDUCAÇÃO FÍSICA: Estamos de volta! 

Que tal adaptarmos aqui dentro de nossa aula as nossas brincadeiras 

favoritas? 

Hoje usaremos muitos recursos para fazer de nossa aula uma grande 

brincadeira! Portanto venha conosco. É hora de brincar!!! 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” 

Assistir vídeo:  Clique aqui (com a Prô Déborah) 

Fazer apostila: páginas 54 e 55. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: MÓDULO 3: “BANCA DE JORNAIS” (continuação da aula anterior) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b01468b2-49a2-4025-a352-f199459be554&instituto=objetivo&referencia=200317_BrunaFonseca_Ciencias_III_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b63b6861-0344-4775-80bc-f8a8c332376d&instituto=objetivo&referencia=200316_DeborahCatarinacho_Portugues_III_3Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5af06032-51ea-4d8c-8079-d088f4203044&instituto=objetivo&referencia=HBNB03122020

