
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 09 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 12 a 16/04 

 

  #fiqueemcasa 
 

 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencial-

mente novamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 Senha: 

40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão ser acompa-

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

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!  

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares 

e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

As revisões para as avaliações de Ciências, Português e Matemática estão no APP. 

SEGUNDA-FEIRA - 12/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS- páginas 164 e 165. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 12’22 até o final. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

ED. FÍSICA:  Projeto Pedagógico – 1º Bimestre 

Como parte do Projeto Pedagógico do 1º Bimestre realizaremos a atividade 

“Poesia em Movimento: cultura africana e afro-brasileira nas aulas de 

Educação Física!” 

A disciplina de Educação Física começou o ano letivo de 2021 trabalhando toda a influência e a importância 

da cultura africana e afro-brasileira nas brincadeiras, jogos e danças de nossa sociedade. Essa semana, 

faremos um fechamento desse tema auxiliando no desenvolvimento do projeto pedagógico através da 

brincadeira “QUEM SOU EU”, uma forma divertida e prazerosa de aprender e reconhecer essa cultura, 

utilizando o movimento como um instrumento facilitador na educação das relações étnico raciais no cotidiano 

escolar. Venha e divirta-se conosco! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) – Continuação da 1ª aula. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA- páginas 40, 41 e 42. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 16’04 até o final. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Página 16 

Voz – Criando e encenando 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:  Aula de Música (com o Prof. Renato) 

OBS.: No aplicativo, há uma atividade de Música para imprimir que deverá ser feita somente pelo aluno que 
não participa da ADD e entregue na escola para avaliação em data e horário que serão comunicados oportu-
namente. 
Lição de casa: Português: páginas 242, 243, 246 e 247. 

Matemática: páginas 81 e 82. 

 

 
AVALIAÇÃO DE INGLÊS: 18:30H 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=05f7ab53-70ca-44e4-9fac-9c2cba38e26d&instituto=objetivo&referencia=200317_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efbdbdbe-5a20-4f11-b5c1-4d8ef9d40130&instituto=objetivo&referencia=201215_VanessaMartin_Matematica_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7bace0b9-6537-43a8-8922-7d729b84e347&instituto=objetivo&referencia=210113_RenatoCardoso_Musica_VI_4Ano_AD


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 13/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Atividade do Projeto Pedagógico disponível para impressão no APP – Poemas em Inglês. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS- páginas 204 até 206. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

*Biblioteca: Contação de história com a prô. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: páginas 48 até 50. Clique aqui e assista ao vídeo até 5’21. 

Lição de casa: Ciências: Fazer a revisão com atenção e capricho e colar no caderno. A revisão encontra-se 

no APP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=07d0c60d-7876-4d5a-81b8-c9de3ed35114&instituto=objetivo&referencia=210114_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f91a005e-b35d-4693-9e0b-b04fa8ecea5a&instituto=objetivo&referencia=201215_VanessaMartin_Matematica_V_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 14/04  
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: páginas 51 até 55. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 5’21 até o final. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Vamos conhecer poesia visual  

Assistir o vídeo: https://youtu.be/jhWWjqzpfmg 

Durante a aula conheceremos as poesias: 

"As borboletas" Vinícius de Moraes 

"A bailarina" Cecília Meireles  

“A casa" Vinícius de Moraes  

"A flor amarela" Cecília Meireles  

"Pessoas são diferentes" Ruth Rocha  

Para finalizar nossos estudos vamos criar ilustrações para a poesia que você escolher.  

Assista os vídeos:   

https://youtu.be/yj2jCrSFPnk 

https://youtu.be/KMPRrz6yZ4k 

https://youtu.be/xS5wy2WT5Bw 

https://youtu.be/jb5z-_TyJfw 

https://youtu.be/2GT_l_hJw5M 

Usem muita criatividade e capricho!!! 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ED. FÍSICA: Continuando as atividades da aula anterior, hoje iremos descobrir muitas palavras de origem 

africana presentes em nosso vocabulário. Você vai se surpreender! 

Será mais uma aula com muito aprendizado e diversão. Não perca!!!  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) Continuação da 1ª aula. 

Lição de casa: Matemática: páginas 83 até 86 e 53 (Tabela da multiplicação). 

Português: páginas 178, 179, 240 e 241. 

Matemática: Amanhã utilizaremos os sólidos geométricos das páginas 25 até 29. 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS: 18:30H 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f91a005e-b35d-4693-9e0b-b04fa8ecea5a&instituto=objetivo&referencia=201215_VanessaMartin_Matematica_V_4Ano_AD
https://youtu.be/jhWWjqzpfmg
https://youtu.be/yj2jCrSFPnk
https://youtu.be/KMPRrz6yZ4k
https://youtu.be/xS5wy2WT5Bw
https://youtu.be/jb5z-_TyJfw
https://youtu.be/2GT_l_hJw5M


 

 

 
 

 

QUINTA-FEIRA – 15/04  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA- páginas 56 até 62. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Finalização da atividade do Projeto Pedagógico. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  Continuação da 1ª aula. 

 
 
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Continuação da 3ª aula. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 4ª aula. 

Lição de casa: Português: Fazer a revisão com atenção e capricho e colar no caderno. A revisão encontra-

se no APP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6670082-b9eb-4312-8703-506b1d53bbf5&instituto=objetivo&referencia=200316_VanessaMartin_Matematica_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA  - 16/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Correção das atividades. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Correção das atividades. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Correção das atividades. 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Correção das atividades. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Hoje retomaremos uma atividade de raciocínio lógico e realizaremos uma 

atividade super especial sobre o nosso Projeto Pedagógico “Vamos falar de poesia?”, que todos irão curtir pra 

valer (trabalho em equipes no Zoom, dicas de pesquisa e compartilhamento de telas no Zoom)! NÃO PER-

CAM A AULA DE HOJE!!! 

 

 RACIOCÍNIO LÓGICO – BLINK I 

 Atividade em grupos durante a aula ao vivo (salas simultâneas – Zoom): pesquisa 

rápida e apresentação de vídeos de poesias (Carlos Drumond de Andrade, José Paulo Paes, Cecília 

Meirelles, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, Cora Coralina, Manuel Bandeira, Clarice Lispector). 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

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

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS 

DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

Lição de casa: Português: páginas 244 e 245. 

Matemática: páginas 87 até 89 (Usar o encarte da página 91). Utilizar o encarte da página 21 e preencher 

com uma tabuada que você considera a mais difícil.  

No caderno de Matemática: Divida uma folha em quatro partes e resolva as divisões com atenção. 

a) 68 : 2 =                                                                  c) 72 : 4 = 

b) 78 : 3 =                                                                  d) 95 : 5 = 

 

- Na segunda-feira, 19/04/21, você deverá fotografar a página do caderno com as divisões e enviar para 

o WhatsApp da secretaria do colégio; em um dos números indicados: 4034 6660 ou 4034 6661. 

- Coloque seu nome e escreva que é do 4º ano A. 

 

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS: 18:30H 
 

 

https://www.cokitos.pt/jogo-de-raciocinio-logico-blinky-i/play/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k

