
 

 

Inf.: 0696/20 
 
 

Bragança Paulista, 28 de outubro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 28/10 a 03/11 

 

 #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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 

às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 

Direcional 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-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Português: 

 

 Olá querido aluno!  

 Apostila do 4º bimestre. 

 Módulo 8- A arte na voz do povo. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Cordel (I)”: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=935f0fe5-208b-491f-850b-
3ca3e11fcad6&instituto=objetivo&referencia=Cordel%20(I) 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 36 a 40. 

 Tópicos que serão estudados: Sílabas poéticasl. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Cordel (II)”: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1b3c911c-d2f1-450e-9cbf-
62bf8d1eb45b&instituto=objetivo&referencia=Cordel%20(II) 

 Realizar a leitura e atividades das páginas 41 a 44. 

 Tópicos que serão estudados: Modos verbais, Modo Subjuntivo e Modo Imperativo. 

 Como complemento dos estudos você deverá realizar as tarefas 66 e 67. 

Bons estudos! 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#7: A Hidrosfera 

 Semana Especial de Revisão para a Prova (Páginas 03 a 28) & Correção das Tarefas.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 

 Módulo 10: Memória 

 Ler a página 19. 

 Atividade da página 19 - exercício nº1. 

 Enviar os exercícios e as atualidades para o e-mail abaixo: 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   
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História: 

 

 Módulo 18 - Feudalismo: Baixa Idade Média (continuação) 

 1 vídeo -  Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 TC página 37. 

 TC 34. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: Baixa Idade Média: Economia, sociedade e trabalho na Baixa Idade Média. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=431b3dc9-aa9d-4587-9c65-
cfbef04d3e21&instituto=objetivo&referencia=Baixa%20Idade%20M%C3%A9dia:%20Economi
a,%20sociedade%20e%20trabalho%20na%20Baixa%20Idade%20M%C3%A9dia 

 

Matemática: 

 

 Módulo 14: Assistir ao vídeo da professora Luciana: Unidades de medidas I - clique aqui 

 Fazer a página 49. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Unidades de medidas II - clique aqui 

 Fazer as páginas 55 até 57. 

 TC 47. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Unidades de medidas de volume e capacidade.  

 Clique aqui 

 Fazer as páginas 62 e 63. 

 TC 48. 

 Unidade de medida de tempo 

 Fazer a página 64. 

 

Arte: 

 

 Apostila páginas 29 e 30. 

 Ler os textos para enriquecer o assunto e vamos fazer uma escultura com papel alumínio 
(usado na culinária) criando uma figura humana inspirados nas esculturas de Degas e Camile 
Claudel. Podemos ver na apostila o exemplo dado. 
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Ciências: 

 

 Dando sequência a Apostila 4 no Módulo 16 – Lentes corretivas. 

 Da página 23 a 26, responder as questões que surgem ao longo dos tópicos e a TC 26. 

 16.1 – Ilusão de óptica  

 16.2 – A estrutura do globo ocular 

 16.3 – O mecanismo da visão 

 Não se esqueçam de acompanhar o conteúdo pelo site do Colégio 
www.objetivo.com.br, assistir o segundo vídeo da Professora Maria Lúcia. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=de47abe5-9c44-49e6-9394-
cb4b254a9540&instituto=objetivo&referencia=Ilus%C3%A3o%20de%20%C3%B3ptica,
%20estruturas%20do%20globo%20ocular%20e%20mecanismo%20da%20vis%C3%A
3o 

 

Bons Estudos! 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 14, páginas 12 e 13. 

 Text Comprehension. 

 Grammar: Simple Present. 

 Vocabulary: weather, transport. 

 Homework 41 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 14 – Let’s go by bus! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos seis primeiros 
quadros. Depois acesse Módulo 14 – Let’s go by bus! Faça os exercícios propostos. E no final do 
módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

 Acessar o link https://youtu.be/MPn737au6tY com a atividade do professor Giovane. 
 
 

Atenciosamente. 
A Coordenação. 
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