
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 10 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 13/09 a 17/09 

 

 #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 necessida-

des! 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao alu-

no, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por 

aulas remotas. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 
 

Português: 

Olá queridos alunos! Apostila do 3º bimestre. 

Módulo 5- Influências indígena e portuguesa. 

Para as aulas: Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Herança portuguesa (II)”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ea3a2ea-0ed9-4a13-b461-

4495a5dc6b0e&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VIII_6An

o_AD 

 Aula 1: Leitura e atividades das páginas 55 a 57 (Influências Portuguesas). Tarefa 52. 

Aula 2: Pesquisa sobre influências portuguesas da página 58. Seguem algumas sugestões:  

- Diferenças entre o português de Portugal e o do Brasil;  

- Brincadeiras e cantigas;  

- Festas populares de origem portuguesa;  

- Culinária;  

- Arquitetura e arte.   

Aula 3: Apresentação das pesquisas, páginas 59 e 60. Tarefa 53. 

Módulo 6- Influência Africana. 

Aula 4: Leitura e interpretação das páginas 61 a 63 ( Influência africana). 

Aula 5: Atualidades e produção de notícia. 

Bons estudos! 
 

Geografia: 

Módulo#6: A atmosfera terrestre - Assistir as vídeoaulas: 

Aula#1: 6.6. Os Climas do Mundo. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b4503bf-b0ad-4f0d-9c4e-

9c5613ea0aa6&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_VIII_6Ano_AD 

Aula#2: 6.7. Estudando o clima. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria (Os Climas do 

Mundo II):https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f45e055d-7f9a-41dd-a900-

5fc1a5b0e572&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_6Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 48 e 52. Con-

cluindo a Tarefa#24: “Discutindo o clima”.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil. 

Boa semana, ser humano! 
 

 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ea3a2ea-0ed9-4a13-b461-4495a5dc6b0e&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VIII_6Ano_AD
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http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ea3a2ea-0ed9-4a13-b461-4495a5dc6b0e&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VIII_6Ano_AD
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f45e055d-7f9a-41dd-a900-5fc1a5b0e572&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_6Ano_AD


 

 

 
 

 

Informática: 

Laboratório de Programação TurtleArt.  

Módulo 9: Coordenadas. 

Ler a página 10. 

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

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

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 

13 

Crise do império romano. 
Páginas 33 a 35. 
Ao longo dessa aula iremos ver as causas da queda do império e realizar 
os exercícios da página 35. 

 
→ 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 

14 
Organizações políticas na África 
Páginas 37 a 39. 
Ao longo dessa aula iremos compreender sobre a civilização de Gana.  

→ 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 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.objetivo.br/&sa=D&source=editors&ust=1631108274944000&usg=AOvVaw1DONWM-SyZsmPNgoYVpVcu
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
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Matemática: 

1ª aula- Multiplicação de números decimais. Clique aqui 

Páginas 67 e 68. Tc 42 

2ª aula- Divisão de decimais. Assistir ao vídeo da professora Luciana.    Clique aqui 

Páginas 69 até 71. 

3ª aula- Correção dos exercícios propostos. 

Página 72 até 74. Tc 43 

4ª aula- Potenciação e raiz. Assistir ao vídeo da professora Luciana.    Clique aqui. 

Páginas 77 e 78. Tc 44 

5ª aula- correção dos exercícios. Revisão página 80 até 87 

 

Arte: 

Orientação para os projetos pedagógicos  

Confecção de materiais  visuais 

Para a exposição dos projetos 

Temas: Personagens do folclore brasileiro 

Lendas urbanas 

 
 

Ciências: 

Na Apostila 3 trabalharemos ainda no Módulo 13 – TERRA E UNIVERSO 

FORMA, ESTRUTURA E MOVIMENTODA TERRA: A ESFERECIDADE DA TERRA 

Aula 1: 13.1 - A esfericidade da Terra e sua curvatura 

Aula 2: Correção das TCs. 

Aula 3: Laboratório 

Vocês deverão ler atentamente a parte teórica, grifar a principal ideia do texto e realizar todas as 

questões que surgirem ao longo dos módulos incluindo as TCs. 

 
                                                            Beijos carinhosos da Prô Fabi. 
                                                                                    Bons Estudos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8506b22a-4996-4877-969e-b2718b0281da&instituto=objetivo&referencia=210806_LucianaLopes_Matematica_II_6Ano_AD
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8a39398d-f808-48ba-a2e3-1192da7b63af&instituto=objetivo&referencia=210806_LucianaLopes_Matematica_V_6Ano_AD


 

 

 
 
 
 

Inglês: 

Apostila 3, Módulo 11  

Aula 1: Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: Present Continuous review 

Exercises  

Homework 33 

Aula 2: Grammar: Present Continuous review 

Exercises  

Homework 34 

 

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

plina Inglês, acesse o Módulo 11 – Let’s play it! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros 

quadros. Depois acesse o Módulo Let’s play it! No final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. 

Márcia. 

 
 

Educação Física: 

Tema: Vôlei. Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 
 
 


