
 

 

Inf.: 0623/20 
 
 

Bragança Paulista, 07 de outubro de 2020. 
. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 

 

#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. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é 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-ef1 

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... Seus Professores  
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Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 
 
 

QUARTA-FEIRA – 07/10 

 

MOMENTO DIVERTIDO! VOCÊ NÃO PODE PERDER! 

PORTUGUÊS: páginas 107, 108 e 111. 

Lição de casa: Português: páginas 109,110 e 193. 

Escolher uma manchete curta que será utilizada nos próximos dias durante as ADDs. Deixar escrita perto do seu material. 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/ubqbtQ3mYmY com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Páginas 24 e 25 

Música Erudita 

Elementos da Música: ritmo, melodia, harmonia e timbre 

Formas da música erudita: sinfonia, oratório e sonata 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=irVAbJ2U4kw com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 4 – First Lesson – If it´s fun... let it shine! 

Páginas: 5 a 7 

Vídeos do Portal: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c190449f-1fe4-4644-99ba-

619cb3c273a6&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: If it’s fun…let it shine! – Part 2 

 Homework (Dever de casa) – páginas 29, 30 e 31 

Para te ajudar com o homework, você pode asistir ao seguinte vídeo do portal: 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Review 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efb51076-1da9-4f5f-8f60-1730e2d6e4e9&instituto=objetivo&referencia=Review%201  

 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 08/10 

 

MOMENTO DIVERTIDO! VOCÊ VAI ADORAR! 

PORTUGUÊS: páginas 112 e 113. 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 04 – Fenômenos cíclicos e a organização do nosso dia a dia, assistir o 3º vídeo até 7’02(7 minu-

tos e 2 segundos): Marcando o tempo, assim, surgiu o calendário! Tipos de calendário. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 22 a 25 

da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa; Ciências: páginas 22, 23 (questão 3) e 25. 

Português: páginas 194 e 195. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação 

https://www.youtube.com/watch?v=sY5HyAucgT0. Nos vemos nas aulas.  

Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=4IUoioA8QHc. 

Objetivos: Aprendizagem teórico sobre o voleibol. Histórico/Conceito e Regras Básicas/Fundamentos técnicos básicos. 
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SEXTA-FEIRA – 09/10 

 

MOMENTO DIVERTIDO! SERÁ QUE VOCÊ ESTÁ PREPARADO? 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 04 – Fenômenos cíclicos e a organização do nosso dia a dia, assistir o 3º vídeo a partir de 

7’02 (7 minutos e 2 segundos) até o final: Marcando o tempo, assim, surgiu o calendário! Tipos de calendário. (Prof.ª Eliete) e acompa-

nhar nas páginas 26 a 34 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

GEOGRAFIA: páginas 71 a 73. Diálogo com o texto. 

Lição de casa: Ciências: páginas 32 (questão 2), 33 e 34. 

Matemática: páginas 154 a 157. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/jLnsTQoY6Po  com as orientações da professora Adriana. 

Essa semana vamos fazer um fantoche bem legal depois de assistir a história do Pequeno Príncipe: https://youtu.be/PvPxMRAzrLY 

Escolha um personagem, use a criatividade e capriche! 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 12/10 

 
FERIADO 

 
 

TERÇA-FEIRA – 13/10 

 
PONTO FACULTATIVO: ANTECIPAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR 
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