
 

 

Inf.: 0512/20 
 
 

Bragança Paulista, 02 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 02/09 a 08/09 

 

 #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  

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
file:///C:/Users/Mecanografia/AppData/Local/AppData/Local/Warlei/Semana%20de%2012%20a%2018-08/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 
Planejamento Semanal de 02/09 a 08/09 
 

QUARTA-FEIRA – 02/09 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 4º vídeo: A competição - Diálogo com o texto - Missão “Escolha 

certa”. (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 191 a 194 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: páginas 235, 238 e 239. 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 12 – Esportes olímpicos, motricidade humana e matemática, assistir o 3º vídeo: Conversas 

sobre procedimentos para resolver o desafio - Ampliação dos saberes - Hora de resolver problemas. (Prof.ª Cibele) e acompanhar nas 

páginas 47 a 50 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui    

Lição de casa: página 50 (questão 5).    

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

Apostila de Música – páginas 13 e 14 

Povos e tradições 

África – comida africana 

China – A dança do dragão; gueixas; culinária chinesa. 

Espanha – Flamenco; Paella 

Federação Russa – matrioskas; inverso rígido (ushanka - gorro)  

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=qlI6_GiYzrs com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 3 – Third Lesson – True friends share experiences 

Páginas: 16 a 19: Vocabulary: Verbs; Can. 

Vídeos do Portal: 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: True friends share experiences (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a5a9587-0cc6-475d-b64c-

ee582028ec79&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_V_4Ano_AD 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: True friends share experiences (III) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb6ba7a8-a07b-4e7d-a1a1-

0c2d04a15c8b&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_VI_4Ano_AD 

 
 

QUINTA-FEIRA – 03/09 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 5º vídeo: Ampliação dos saberes - Análise e reflexão sobre a 

língua - Gramática - Pronomes. (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 195 a 197 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 12 – Esportes olímpicos, motricidade humana e matemática, assistir o 4º vídeo: Leitura e escrita de 

números - Cálculo Mental - Hora de calcular. (Prof.ª Cibele) e acompanhar nas páginas 51 a 54 da apostila. Ou utilize o link:  Clique aqui 

GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 03 - Recursos Naturais, assistir o 7º vídeo: Conhecendo o setor primário III. 

(Prof.ª Elisabete) e acompanhar nas páginas 109 a 112 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Matemática: Colar a folhinha de números ordinais no caderno e fazer a leitura. 

                          Ciências: Assistir o vídeo de amanhã. (Para quem participa das ADDs). 

                          Geografia: páginas 110, 111, 121 e 122. 

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

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=7sOkaOp8IHA 

Vocês terão que saltar de acordo com a ordem dos números que aparecerem. Será uma rodada de treinamento e depois começam os 

níveis (são 04 ao total). Vence quem conseguir chegar ao final e não errar. Fiquem espertos no último nível!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=32afadf3-400e-4f29-8b97-2ed445f39cfe&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1659d55f-b8fd-40cc-b2c4-6c66db994408&instituto=objetivo&referencia=200605_CibeleMonego_Matematica_III_4Ano_AD
https://youtu.be/dkEGCGfjgHM
https://www.youtube.com/watch?v=qlI6_GiYzrs
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a5a9587-0cc6-475d-b64c-ee582028ec79&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a5a9587-0cc6-475d-b64c-ee582028ec79&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb6ba7a8-a07b-4e7d-a1a1-0c2d04a15c8b&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb6ba7a8-a07b-4e7d-a1a1-0c2d04a15c8b&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a840eced-daec-4707-9369-927eddd9dd08&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ee842fa-a2bb-4836-a1c6-321030da01cd&instituto=objetivo&referencia=200605_CibeleMonego_Matematica_IV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b1f315b9-ccd1-4697-a1ef-e86b325446cd&instituto=objetivo&referencia=200506_ElizabeteNascimento_Geografia_III_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=7sOkaOp8IHA


 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 04/09 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 12 – Esportes olímpicos, motricidade humana e matemática, assistir o 5º vídeo: Sua criação 

- Desafio Final. (Prof.ª Cibele) e acompanhar nas páginas 55 e 56 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 03 – O ar na manutenção da vida no Planeta Terra, assistir o 5º vídeo: Hora de investigar - 

Circuito de experiências - Umidade do ar. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 153 a 161 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

HISTÓRIA: Leitura das páginas 64 a 66. 

Lição de casa: Matemática: páginas 90 a 95. 

                          Recortar as fichas do jogo nos encartes das páginas 12, 13 e 14. 
ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/xymPtgqZpKY com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer duas obras do artista Luciano Martins "Batman" e "Super Homem".  

Vocês  deverão criar um super herói de vocês!!! Com as características... nome .... super poderes...roupas... Usem a criatividade! 

Assistam também ao vídeo sobre o artista: https://youtu.be/xcVUQAKJbds  

Todas as atividades deverão ser guardadas em um envelope grande ou saquinho plástico,  com nome completo, série e matéria Arte 

para ser entregue na data marcada pela escola. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 07/09 

 

FERIADO 
  

 

TERÇA-FEIRA – 08/09 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 6ºvídeo: Ampliação dos saberes - Análise e reflexão sobre a 

língua - Gramática - Pronomes (continuação) – Missão “Perguntei sem querer” (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 197 a 200 da 

apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Ciências: páginas 171 a 175. 

                          Matemática: Páginas 96 e 97. 

                          Português: Páginas 241, 242 e 243. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/8PLbB0eh59A com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos continuar com a programação!!! E depois, teremos a segunda atividade avaliativa para que 

você a imprima, a realize com atenção, a grampeie junto com a primeira atividade da semana passada e guarde tudo em sua pasta, 

para me entregar no colégio no final do bimestre, conforme as orientações já enviadas. Também seguem jogos para testarem o seu 

conhecimento sobre a Independência do Brasil! Conversaremos sobre tudo isso nas nossas ADDs, não perca!!!  

 MISSÃO KODABLE – HORA DO CÓDIGO 

 JOGO DA MEMÓRIA DA INDEPENDÊNCIA 

 JOGO DA INDEPENDÊNCIA 

 ATIVIDADE AVALIATIVA 2 PARA IMPRIMIR (Por favor, NÃO faça nenhuma alteração no arquivo compartilhado, apenas 

o imprima mesmo). 

OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana passada (de 26/8 a 01/9). Você precisará imprimir e 

realizar esta atividade, grampeando com as atividades desta semana, para entregar tudo no colégio no final do bimestre, con-

forme orientações já enviadas pelo app e por e-mail dos responsáveis. 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes sociais com a #objetivobra-

gança! � 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR (♦NOVO♦) 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=73f2bcee-e3fe-4baf-a610-56e5291ee7e9&instituto=objetivo&referencia=200605_CibeleMonego_Matematica_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=51d74cd0-3519-43a7-841c-f7e6aaa0872b&instituto=objetivo&referencia=200629_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD
https://youtu.be/xymPtgqZpKY
https://youtu.be/xcVUQAKJbds
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77c05c53-c2fc-4f11-b971-ee83d1cd7a10&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIV_4Ano_AD
https://youtu.be/8PLbB0eh59A
https://game.kodable.com/play?hc=1&type=school&user=jh9qpgn&showSpace=world
http://www.escolagames.com.br/jogos/memoriaDaIndependencia/?deviceType=computer
http://extras.ig.com.br/infograficos/jogoindependencia/
https://drive.google.com/file/d/1dLwteyueQ958Js-VkRClungP9GoMC66q/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

