
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais/Responsáveis e alunos do 4° ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 01/03 a 05/03 

 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

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

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

companhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 01/03 

1ª aula: (13:00h -13:45h) 

ED. FÍSICA: Olá! Funga Aláfia é uma canção de saudação e boas vindas com origem no oeste da África.  É 

acompanhada por gestos expressivos e que representam o seu significado: 

Em ti eu penso... 

Contigo eu falo... 

Gosto de ti... 

Somos amigos. 

Essa canção nos enche de alegria quando cantada ou ouvida e servirá como mais uma etapa desse processo 

de retorno as aulas, além de aprofundar nosso conhecimento sobre as brincadeiras, jogos e danças da cultu-

ra africana, inserindo conceitos de ritmo e percussão corporal presentes na Educação Física. 

Acompanhe nos links abaixo algumas versões para a música e inspire-se! Na próxima semana será a nossa 

vez de gravar um vídeo que será colocado nas redes sociais do colégio como forma de saudar e acolher to-

dos nesse novo ano letivo que se inicia! 

LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=63AzXLK0s7g 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=KJuqZ45O1EA&list=PL7kyoQwIrZ9Cx1Lj-ovpq25N0IXJ-

pPp9&index=39 (A partir de 1min30seg) 

Para hoje o objetivo é que você consiga construir um instrumento de percussão! 

As opções são um tambor ou um chocalho, aproveitando materiais que você tem em sua casa (latas de alu-

mínio ou de plástico como as de refrigerante, achocolatado, batata frita, etc) e decore como quiser. Você po-

derá usá-lo na gravação da próxima semana. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

HISTÓRIA - páginas 18 a 23. Clique aqui para assistir ao vídeo. Fazer a leitura da página 26. 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Apostila pág. 11. Retratos de família. Fazer a proposta da pág. 11. Desenhar a sua família.  

Assistir o  vídeo sobre esse assunto e em seguida montar uma dobradura sanfona com partes para fazer um 

desenho em etapas. Invente uma história bem criativa com muitos desenhos. 

Lição de casa: História - Atividade no caderno seguindo o roteiro da pág. 18 (Troca de ideias). Trazer até 

dia 8/03 (VALE NOTA). Matemática - atividades no caderno. (Situações-problema das fichas amarelas). 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=63AzXLK0s7g
https://www.youtube.com/watch?v=KJuqZ45O1EA&list=PL7kyoQwIrZ9Cx1Lj-ovpq25N0IXJ-pPp9&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=KJuqZ45O1EA&list=PL7kyoQwIrZ9Cx1Lj-ovpq25N0IXJ-pPp9&index=39
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e07c86b4-3f2f-4522-93ed-41800d6a270d&instituto=objetivo&referencia=201120_ClaudiaSantos_Historia_IV_4Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 02/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

CIÊNCIAS – páginas 103 e 104. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 12’08 até o final. 

Páginas 105 a 109. Clique aqui e assista ao vídeo até 12’08.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 9 e 10. As funções da Música.  

Acessar o link:  https://youtu.be/QeIp3H-aUgE       

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

GEOGRAFIA: páginas 72 a 74. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura feita pela professora: “O Príncipe-Rã ou Henrique de Ferro”- páginas 138 a 142.  

Clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: Geografia - páginas 105 e 106.  

Português - páginas 147, 148 e 149. Ciências - desenho da página 104. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=daadb412-7c41-47c3-925b-939fa1a3bc35&instituto=objetivo&referencia=210108_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=31e3b20f-92d4-4215-8be4-b3b60a7d8230&instituto=objetivo&referencia=210108_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD
https://youtu.be/QeIp3H-aUgE
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=41689079-4f61-47fb-8e4f-c5a219a0343b&instituto=objetivo&referencia=201114_ClaudiaSantos_Geografia_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=652311df-8d7b-4e27-bfba-1349e2f4db66&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_X_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 03/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS - páginas 143 a 146. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ED. FÍSICA: Estamos de volta! Depois de conhecer um pouco mais sobre a música Funga-Aláfia. Vamos nos 

preparar um pouco mais para a gravação de nosso vídeo na semana que vem. 

Sua tarefa para hoje é pesquisar sobre a vestimenta das pessoas desse conti-

nente e tentar incluir algum desses elementos em sua roupa (turbante, capula-

na, colares, tecidos e estampas coloridos e variados, brincos, pulseiras, pintura 

facial, etc.) Não perca na semana que vem o passo-a-passo de como faremos 

nosso vídeo. Até lá! 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 1 – Reviews 1 and 2. Aula 1: páginas 26 e 27 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Review 1 - 2 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e99030e-c818-4348-8125-

caac3d96a9ff&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA- páginas 75 a 79. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: Português - atividade no caderno. (Folhinha: Cruza-oxítona). 

Matemática - páginas 68 e 69. Ciências - Providenciar uma cartolina da cor que desejar (de preferência cor 

clara) para dia 9/03. 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=43ca97ef-d868-4bd0-99fa-cdab75695e6e&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e99030e-c818-4348-8125-caac3d96a9ff&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e99030e-c818-4348-8125-caac3d96a9ff&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71dbfe86-0c7a-40f0-8dca-7fb8f8b6f6da&instituto=objetivo&referencia=201114_ClaudiaSantos_Geografia_IV_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 04/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

GEOGRAFIA - páginas 80 a 84. Clique aqui para assistir ao vídeo.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: páginas 110 a 114. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 12’08 até o final. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: páginas 28 e 29. 

 Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira.Aula: Review 1 - 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e99030e-c818-4348-8125-

caac3d96a9ff&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Fazer a leitura das páginas 115 a 120. 

Lição de casa: Geografia - página 107. Ciências - páginas 168, 169 e 170. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=539bcf34-b291-4f64-8b6b-8963b087194a&instituto=objetivo&referencia=201120_ClaudiaSantos_Geografia_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=31e3b20f-92d4-4215-8be4-b3b60a7d8230&instituto=objetivo&referencia=210108_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e99030e-c818-4348-8125-caac3d96a9ff&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e99030e-c818-4348-8125-caac3d96a9ff&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 05/03 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Organização das atividades de revisão no caderno. 

CIÊNCIAS: páginas 120 a 122. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 11’42 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CIÊNCIAS: páginas 123 e 124. Clique aqui e assista ao vídeo até 5’14.  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA: Hoje vamos continuar nossos estudos sobre “Segurança na Internet! Para isso, vamos digi-

tar ou escrever manualmente uma frase bem legal sobre “Internet Segura” no card do arquivo “raspadinha” 

abaixo. Depois, passaremos um durex transparente sobre toda  frase. Misturaremos um pouco de tinta gua-

che com detergente e passaremos por cima do durex transparente no nosso card, cobrindo toda a frase, pas-

sando uma a duas camadas, até cobri-la totalmente. Hoje deixaremos esses cards com a tinta secarem. E 

ainda continuaremos navegando no site “Internet Segura” e na incrível aventura sobre segurança na Internet, 

a Interland!!! 

 

 Raspadinha: frase sobre uso da Internet segura – em pdf para imprimir e es-

crever de forma manuscrita a sua frase 

 Raspadinha: frase sobre uso da Internet segura – em Power Point, para clicar no local correto e 

digitar a sua frase (é necessário baixar o arquivo) 

 Site: Internet segura 

 INTERLAND – teste seus conhecimentos sobre Internet Segura! 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS - páginas 150 a 152. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 4ª aula.  Lição de casa: H/G - Estudar e fazer a Revisão no caderno com bastante atenção.  

História - fazer o trabalho no caderno (página 18). 

 

  

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=742901ec-dcae-47b6-b05b-80aa2d96f006&instituto=objetivo&referencia=200416_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5781803-ad12-48be-adcf-13ca5a943b86&instituto=objetivo&referencia=200416_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD
https://drive.google.com/file/d/1EG-v86tT-9owBECaEqmk9MpiDQFztxwr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LD_l20l7CiU5I0ssed-Hg5DQsYSRU6y4/view?usp=sharing
https://internetsegura.br/criancas/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=32deaa63-2fe1-4a4e-8c59-c7ad9599a336&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIII_4Ano_AD

