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Bragança Paulista, 20 de maio de 2020. 
 

 

    
 

#fiqueemcasa 
 
 

3° ano B - Ensino Fundamental 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
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. 
Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  
Vamos ao trabalho! 
Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizaremos no site do colégio, www.objetivobp.com.br, na aba 

“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 

atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 

execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 

e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente 

Conteúdo de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 

deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-

so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-
tade para retornar às explicações das video aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 
Estamos com saudades! Até a próxima!! Beijos, Professores do 3° ano. 

 
 
 
 
 
 

www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 20 a 26/05:  

 

QUARTA-FEIRA - 20/05 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da professora Carol.    

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 - CONFABULANDO 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

 Fazer Apostila: págs. 5 até 7. 

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

Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Cláudia) 

 Fazer Apostila: págs. 153 até 161 

 Lição de Casa: págs. 204 e 205. 
 

INTERVALO  

 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/XYT_jbETHgk com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Vamos testar seus conhecimentos sobre os ANIMAIS VERTEBRADOS E ANIMAIS INVERTEBRA-

DOS, que você tem estudado nas aulas de Ciências? Fique ainda mais craque no assunto!!! 

CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS     JOGO DA MEMÓRIA      ANIMAIS     CAÇA-PALAVRAS 

 
 

QUINTA-FEIRA - 21/05 
 

CIÊNCIAS: MÓDULO 2 – IMPORTÂNCIA DO PLANETA TERRA PARA A VIDA 
 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Carol e Prô Bruna) 
 Fazer Apostila: págs. 81 e 82. 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 - CONFABULANDO 
 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Carol) 
 Acessar fábulas pelos links Clique aqui / Clique aqui / Clique aqui / Clique aqui / Clique aqui 
 Lição de Casa: págs.109 e 110. 

 

INTERVALO  

 INGLÊS: Acesse o link: Clique aqui  para acessar as orientações da teacher Amanda.   

 Aula 1 - Lesson 1 – We all have...love to give! 

Acessar o link: Clique aqui 

Assistir o vídeo com as orientações do Teacher Wellington. 

Fazer as atividades das páginas 2, 3, 4 e 5. 

Aula 2  - Lesson 1 – We all have...love to give! 

Acessar o link: Clique aqui 

Assistir o vídeo com as orientações do Teacher Wellington. 

Fazer as atividades das páginas 6, 7 e 8. Atividade Extra (Disponível no App, no ambiente Conteúdo de aula/dever) 

Imprimir a atividade “PETS” e pintar os animais de estimação conforme as cores solicitadas da legenda abaixo da ima-

gem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/YlfRpHZO8xA
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=66f38980-8e7c-423e-8749-ad50ed352019&instituto=objetivo&referencia=200321_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f577d69c-cff6-4e13-a7ad-90440cf94a2b&instituto=objetivo&referencia=200330_ClaudiaCardoso_Historia_I_3Ano_AD
https://youtu.be/XYT_jbETHgk
http://www.escolagames.com.br/jogos/classificacaoDosAnimais/?deviceType=computer
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-vertebrados-e-invertebrados
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9607
https://rachacuca.com.br/palavras/caca-palavras/invertebrados-facil/
https://youtu.be/he099L8OCc0
https://youtu.be/Pumlh5BrkRA
https://www.youtube.com/watch?v=NhH-S6mMGFg
https://www.youtube.com/watch?v=TMP8SwSrR8I
https://www.youtube.com/watch?v=_UdOh8gGruE
https://www.youtube.com/watch?v=PorS1BnIH4c
https://www.youtube.com/watch?v=J6tWWpV0W44&t=2s
https://youtu.be/dlMmOxbdFSs
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a36b9a53-a175-45d2-8e1f-b5f39e9454fb&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_III_3Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ab0db26-3383-4d6d-a295-d89643f4bd68&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_IV_3Ano_AD


 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA - 22/05 

MATEMÁTICA: MÓDULO 4 – FÁBRICA DE BRINQUEDOS 

 Assistir vídeo: Clique aqui (com a Prô Bruna) 

 Fazer Apostila: págs. 5 até 9. 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 - CONFABULANDO 

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

 Fazer apostila: págs. 8 a 15. 

INTERVALO  
 MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/XEVEy93uQE4 com as orientações da professora Cris.  

 Figuras de silêncio – pausas. Leitura rítmica. 

Apostila de Música: págs. 21, 22 e cartonado pág. 39 (Jogo da memória). 

 

SEGUNDA-FEIRA - 25/05 

PORTUGUÊS: MÓDULO 3 - CONFABULANDO 

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

 Fazer Apostila: pág.16. 

 Lição de Casa: pág.111. 

GEOGRAFIA: MÓDULO 2 – PAISAGENS RURAIS 

 Assistir vídeo: Clique aqui (Com a Prô Claudia) 

 Fazer Apostila: págs. 225 a 231. 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=12deEsx1_7w  com as orientações da professora Vivian.  
Objetivos: Dobradura; retomar com as crianças dobras básicas, que são feitas em proposta de dobraduras. A saber, dobrar ao 

meio, horizontalmente e verticalmente dobrar na diagonal, dobrar para frente/para trás, para cima e para baixo. Em seguida pedir 
que façam uma dobradura. 
Atividade: Brincadeira Unha de gato do movimento.  
TUTORIAL:  https://www.youtube.com/watch?v=fvz49vJHDig 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=bfmZlzuFJQc com as orientações do professor Jefferson Caetano. 
Programação: 

Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima:  
 PROPOSTA DA SEMANA: 

TAPOBOL 

A atividade dessa semana é uma adaptação do tênis de mesa ou de campo. 
Com uma bolinha e uma marcação no chão (campo de jogo e “rede”) você deve jogar uma partida de tênis usando apenas as mãos 
para rebater, sempre com “tapas” na bolinha de baixo para cima (sem cortada). Se estiver sozinho, pode jogar rebatendo a bola 
contra a parede tentando o máximo de vezes que conseguir. Lembre que a bolinha só pode dar um “quique” no chão!  
Você pode jogar em espaços pequenos como um cômodo (ajoelhado) ou grandes como o quintal, utilizando-se das linhas do piso ou 
fazendo suas marcações com os materiais que possui em casa.  
* ATENÇÃO: Peça autorização aos seus responsáveis e cuidado com objetos que podem ser quebrados e derrubados. 

 MEU CORPO: 
Nessa semana iremos conhecer um pouco da capacidade física FORÇA, que é a capacidade de vencer uma carga (peso) 

através da ação dos músculos, podendo assim mover um objeto ou seu próprio corpo. 
Para conhecer a força e todas as suas possibilidades, faremos duas atividades: 

1 – Salto Kanguroo: Você deverá estar parado atrás de qualquer linha no chão e, sem tomar impulso, tentar realizar um único salto 

até o ponto mais distante que conseguir. Marque seus resultados e tente outras vezes, percebendo qual parte do corpo está mais 
fazendo força para realizar a tarefa. 
2 – Carrinho de Mão: Peça que alguém te segure pelas pernas, de forma que você apóie suas mãos no chão e assim, como um 

“carrinho de mão” tente caminhar por alguns metros. Veja até onde consegue ir e perceba agora qual parte do corpo realizou mais 
força para realizar a tarefa. 

 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e255974-2a3f-48e2-bffd-7c5f00b2a704&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_Matematica_I_3Ano_AD
https://youtu.be/vE7S3RWwqr8
https://youtu.be/XEVEy93uQE4
https://youtu.be/XEVEy93uQE4
https://youtu.be/wd5FEY0_ofY
https://youtu.be/1AuutSk8sdc
https://www.youtube.com/watch?v=12deEsx1_7w
https://www.youtube.com/watch?v=fvz49vJHDig
https://www.youtube.com/watch?v=bfmZlzuFJQc


 

 

 
 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 26/05 

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

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

 Fazer Apostila: págs. 83 até 87 

MATEMÁTICA: MÓDULO 4 – FÁBRICA DE BRINQUEDOS - HORA DO JOGO  - “VAMOS RECICLAR” 

 Fazer Apostila: pág. 10 (Recortar o tabuleiro e as cartinhas) 

 Lição de Casa: Jogar o Jogo: “Vamos reciclar” com sua família  

INTERVALO  

ARTE:  

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=a57D26OZELk&t=8s com as orientações da professora Adriana.    

 Módulo 2 - Arquitetura e esculturas egípcias.  

Vocês deverão ler o texto sobre arquitetura e escultura pág.23 e o desenho na pág.25. 

 

  
 

https://youtu.be/n7V3KRyAtVM
https://www.youtube.com/watch?v=a57D26OZELk&t=8s

