
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 24 de setembro de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 27/09 a 01/10 
 

 #fiqueemcasa 
As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!   

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas ne-

cessidades! 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, 

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas 

remotas. 
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Português: 

Olá querido aluno! Apostila do 3º bimestre. 

Módulo 6- Influência Africana. 

Aula 1: Atividade de criação: Entrevista. Nesta atividade, você atuará como entrevistador e como 

entrevistado, fará perguntas a um escravo e responderá como se fosse ele mesmo! Todo o planeja-

mento está nas páginas 72 e 73. Tarefa 56 

Aula 2: Pesquisa sobre uma personagem do folclore brasileiro. Poderá ser impressa e sua apresen-

tação será em nossas aulas! Atividade adaptada das páginas 74 e 75. Tarefa 57 

Aula 3: Apresentação das pesquisas. 

*Começamos agora a apostila do 4º bimestre. 

Módulo 7- A língua nos locais públicos. 

Assistir à vídeoaula da professora Andréa Castelaci “ Mensagens do povo”: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151106_and

reamartins_linguaportuguesa_6ano_ad.ism%2fmanifest 

Aula 4: Realizar a leitura e as atividades das páginas 3 a 5. 

Aula 5: Atualidades e produção de descrição. 

Bons estudos! 
  
 

Geografia: 

Caderno#4: Módulo#7: A Hidrosfera 

Assistir as vídeoaulas: Aula#1: 

7.1. A Distribuição de Água no Planeta. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria (Água, 

um bem precioso):  

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151106_ana

campolongo_geografia_i_6ano_ad.ism%2fmanifest 

Aula#2: 7.2. As águas oceânicas. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151106_ana

campolongo_geografia_ii_6ano_ad.ism%2fmanifest 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, concluindo a Tarefa#27: “A 

distribuição de água no Brasil”.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Estamos finalizando uma excelente etapa e iniciando a reta final dos estudos deste ano, aproveite! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Laboratório de Programação TurtleArt.  

Módulo 9: Coordenadas. 

Ler as páginas 10 e 11. O quadrante das coordenadas geográficas em azul. 

Atividade da página 11 - Agora é sua vez! 

Anotar o e-mail e a sua senha para usar na próxima aula de informática.  

Atualidades da semana. 

Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

Acesso ao turtle online: https://turtle.sugarlabs.org/  

 

História: 

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

15 

Povos Germanos. 
Páginas 48 e 49. 
Ao longo dessa aula iremos analisar os povos germanos e como ocupa-
ram o império. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2798f17-d6b1-
41a6-a748-
832cea211a8e&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano_AD  

 
  

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

15 

Povos Francos. 
Páginas 52 e 53. 
Ao longo dessa aula iremos analisar a organização dos francos e o pro-
cesso de conversão. 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f6e721bb-21a5-
490a-a917-
7e60ff28e08e&instituto=objetivo&referencia=210609_FernandoEvangelista_Historia_6Ano_AD_ZOO  

 
Queridos alunos e alunas, realizem a TC 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
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Matemática: 

1ª aula: Unidades de medidas. 

Assistir ao vídeo da professora Luciana.   Clique aqui  

Páginas 3 até 6. Tc 48. 

2ª aula: Unidades de medidas de massa 

Página 8 até 10. Tc 49. 

3ª aula: Unidades de medidas de área.  Clique aqui 

Páginas 12 até 14. Tc 50. 

4ª aula: correção dos exercícios. 

Revisão caderno. 

5ª aula: correção das Tcs. 

 
 

Arte: 

Aula 1: atividade sobre textura gráfica visual  

Assistir o vídeo e fazer a proposta utilizando recorte de revista  

https://youtu.be/8JrxQuMn2vg 

https://youtu.be/p1bqqUo7EoQ 

Aula 2: continuação atividade com pintura da imagem que você construiu  

 
 

Ciências: 

Iniciaremos a Apostila 4. 

Módulo 14 - Matéria e energia - Transformações químicas. 

Aula 1: 14.1 - Fenômenos químicos e fenômenos físicos. 

14.2 - Transformações químicas. 

Aula 2: 14.3 - Transformações químicas do cotidiano. 

Aula 3: Agora é sua vez! E Tc 23. 

Aula 4: Correção das atividades 

Vocês deverão ler a parte teórica grifando a principal ideia e realizar as atividades ao longo do Mó-

dulo. 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=48b9e6a7-fb6a-45b5-9eec-d55196819cff&instituto=objetivo&referencia=Unidades%20de%20medida%20de%20comprimento,%20massa%20e%20%C3%A1rea%20(I)
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=deaf20c8-55ca-4090-b56a-f8db9cd3571b&instituto=objetivo&referencia=Unidades%20de%20medida%20de%20volume%20e%20capacidade
https://youtu.be/8JrxQuMn2vg
https://youtu.be/p1bqqUo7EoQ


 

 

 

 

 

Inglês: 

Apostila 3, Módulo 12  

Aula 1: Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: Present Continuous review 

Time: review 

Exercises: review  

Homework 35 

Aula 2: Grammar: Present Continuous review 

Exercises: review  

Homework 36 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse o Módulo 12 – What time is it! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros 

quadros. Depois acesse o Módulo 12 - What time is it! No final do módulo assista a vídeo aula com a 

Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

 


