
 

 

 
Inf.: 0344/20 

 
 

Bragança Paulista, 15 de julho de 2020. 
 
 

#fiqueemcasa 
 

3° ano B – Ensino Fundamental 

 

   Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 

novos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

   A partir dessa semana, iniciaremos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao 

vivo, no horário das 13:00h às 16:30h, assim, não teremos mais os “Bate-papos”. A Atividade 

Digital Dirigida será 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-ei 

 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... Professores do 3° ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
Programação para a semana de 15/07 a 21/07  

 
QUARTA-FEIRA – 15/07 

Acessar o link:  https://youtu.be/NIvhN3Zt7aE com as orientações da professora Carol.  

PORTUGUÊS: MÓDULO 4 – BICHARADA ANIMAL 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna e a Prô Carol) 

 Fazer Apostila: págs. 92 até 95 

 Folha extra: ”É com você... leia e escreva cada substantivo” 

 Lição de Casa: páginas 139 e 140. 

HISTÓRIA: MÓDULO 2 – MODO DE VIDA NO CAMPO E NA CIDADE 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cláudia) 

 Fazer apostila: págs. 196 até 202 

 Lição de casa: pág. 208 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=1O1bl2L9bvo&t=8s com as orientações do professor Jefferson 

Caetano. 

Programação:  PROPOSTA DA SEMANA: 

O CHÃO É LAVA! 

A atividade desta semana é febre entre a criançada: O chão é lava! 

O objetivo é que os participantes, ao ouvir o comando “o chão é lava” devem subir em qualquer lugar 

próximo, evitando ser derretido pelo chão de lava.  

ATENÇÃO: Antes de começar a brincadeira consulte um adulto para saber onde poderá brincar. Além disso, se-

gue abaixo sugestões de materiais que podem ser utilizados para realizar a brincadeira sem precisar subir em 

nenhum lugar perigoso. 

SUGESTÃO DE MATERIAIS: Toalhas e tapetes, almofadas, bambolês, jornais e revistas velhos, quadrados colocados no chão (de pa-

pel ou feitos com giz).  

Aproveite também para fazer variações da brincadeira: solicitar diferentes movimentos antes de dar o comando de “o chão é lava”, zigue-

zague, frente e costas, andar pulando em um pé só, etc. Também variar como deverão subir e se equilibrar. Use a imaginação e faça a 

adaptação da brincadeira no local que você tem em casa. Chame a família para se divertir com você.  Eles vão adorar!!! 

Aqui você encontra um link com muitas sugestões de como variar a sua brincadeira. 

https://www.youtube.com/watch?v=pKigAeKJXkI&feature=emb_logo      Até semana que vem!   
 

QUINTA-FEIRA – 16/07 

MATEMÁTICA: MÓDULO 6 – A FESTA DE RENATA 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora)  

 Fazer apostila págs. 48 até 51 

 Folha Extra: (Serão utilizadas 4 folhas referentes aos “Sólidos Geométricos” – qualquer dúvida, acessar o vídeo de orientação 

da professora, com a imagem dessas folhas) 

 Lição de Casa: págs 74 e 75 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2 – IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA 

 Assistir vídeo:  Clique aqui (com a Prô Michaella) 

 Fazer apostila: páginas 135 até 137. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/GgIaTyrEoGY com as orientações da profª. Gabi.  
Programação: Nessa semana, continuaremos utilizando a GAMIFICAÇÃO, para aprender ainda mais, elaborando um jogo de STOP. 

Você conhece esse jogo? Já jogou? Então, não perca a vídeo aula da profª. Gabriela acima, com todas as orientações! E depois aprovei-
te para se divertir com a sua família jogando “STOP”! 

 GERADOR DE ROLETA              TABELA PARA O JOGO STOP 2 
OBS.: Por favor, guarde uma cópia de um jogo Caça Palavras, a foto ou a impressão da sua roleta da atividade da 

semana passada (Jogo da Roleta), além da foto ou da impressão da sua 2ª roleta e de uma tabela do jogo STOP de 
hoje criado por você. Em breve, o Colégio dará todas as orientações para que esses trabalhos sejam enviados para 
avaliação, ok! 
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)    

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NIvhN3Zt7aE
https://youtu.be/J3OQ89DWzKk
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7fd777b0-cdae-43ce-8836-fd915b1e6e2c&instituto=objetivo&referencia=200401_ClaudiaCardoso_Historia_IV_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=1O1bl2L9bvo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=pKigAeKJXkI&feature=emb_logo
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=42ea94bf-adc4-42aa-8fbb-85043a848562&instituto=objetivo&referencia=200414_DeboraCruz_Matematica_II_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6a70325a-9d7b-45ac-a3c2-5108321461e0&instituto=objetivo&referencia=200331_MichaellaTeruel_Ciencias_II_3Ano_AD
https://youtu.be/GgIaTyrEoGY
https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://drive.google.com/file/d/1VnyLpk913xD8Qap3dxtHUbhcAN8_Aul9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VnyLpk913xD8Qap3dxtHUbhcAN8_Aul9/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 17/07 

PORTUGUÊS: MÓDULO 4 – BICHARADA ANIMAL 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna e a Prô Carol) 

 Fazer apostila: págs. 96 até 102 

 Folha Extra: “Aumentando as quantidades” 

 Lição de Casa: págs. 133 e 134 

GEOGRAFIA: MÓDULO 2 – PAISAGENS RURAIS 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cláudia) 

 Fazer Apostila: págs. 249 até 256 (vamos utilizar papel vegetal) 

ARTE: Acesse o link:  https://youtu.be/-OO_S6xd_-k com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

Vamos fazer uma atividade usando emoção e sentimentos no desenho! 
 

SEGUNDA-FEIRA – 20/07 

MATEMÁTICA: MÓDULO ¨6 – A FESTA DE RENATA 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Débora) – 

 Fazer apostila págs. 52 até 54 

 Folha extra: Contas de multiplicação (2 folhas - qualquer dúvida, acessar o vídeo de orientação da professora, com a ima-

gem dessas folhas) 

 Lição de Casa: págs. 73  até 76 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2 – IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a  Prô Michaella) 

 Fazer Apostila: págs. 138 e 139 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=R0LDMIb_93U  com as orientações da professora Vivian 

Objetivos: Flexibilidade; Equilíbrio; força e noção espacial 

Material: Fita adesiva; tampinha de garrafa e balde 

Atividades: Alongamento/flexibilidade e amarelinha desconstruída (Desenhar uma amarelinha com giz ou fita adesiva com 14 qua-

drados, dois em dois; colocar alternando tampinhas. O aluno deverá pular em um pé só (ora pé direito, ora pé esquerdo (igual amare-

linha) parar no quadrado lateral pegar a tampinha continuar percurso e ao final lançar em um balde.  
 
 
 

°  °  °  ° 

 

TERÇA-FEIRA – 21/07 

PORTUGUÊS: Folha Extra (4 folhas - qualquer dúvida, acessar o vídeo de orientação da professora, com a imagem dessas folhas) 

“Caça-coletivos / O casamento na mata/ Caça GU / Completando com GA, Go e GU” 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2 – IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a  Prô Michaella) 

 Fazer Apostila: págs. 139 e 140 

NÃO ESQUEÇA DE COLAR AS FOLHINHAS FEITAS, NO SEU RESPECTIVO CADERNO!!!   

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

Revisão de Conteúdo. Apostila de Música – páginas 11 e 12 

Duração do som - Samuel Morse e o Telégrafo - O Código Morse   

INGLÊS:  

Lesson 4 – We all have...someone to care! 

Acessar o link: Clique aqui e Clique aqui 

Assistir o vídeo com as orientações da Teacher Danielle. 

Fazer as atividades das páginas 36, 37, 38, 39 e 40. 

 
 

https://youtu.be/Se4ixZPiki4
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c887ee1d-a402-421b-ad3c-974b56be7e29&instituto=objetivo&referencia=200318_ClaudiaCardoso_Geografia_IV_3Ano_AD
https://youtu.be/-OO_S6xd_-k
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=84663062-3e52-44c6-b2d7-956ecd4b585c&instituto=objetivo&referencia=200414_DeboraCruz_Matematica_III_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=82facad3-3bb2-43a4-8bd1-2e70c7c79eaa&instituto=objetivo&referencia=200331_MichaellaTeruel_Ciencias_III_3Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=R0LDMIb_93U
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d3e7ee46-9e0f-4699-b64c-a4f77ff06f4f&instituto=objetivo&referencia=200331_MichaellaTeruel_Ciencias_IV_3Ano_AD
https://youtu.be/eZaXSJXeFGo
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=91e186ed-1b96-4e68-beeb-a5d8d30d18eb&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_III_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dfe9f801-1428-4095-818e-8da4cba30f39&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_IV_3Ano_AD

