
 

 

 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 4° ano B do Ensino Fundamental 
 

  PLANEJAMENTO SEMANAL DE 15/02 A 19/02 
 

#fiqueemcasa 

 

Já iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo todos 

os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Aos poucos vamos 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 – 15/02  
 

RECESSO ESCOLAR 
 

TERÇA-FEIRA – 16/02 
 

FERIADO  
 

QUARTA-FEIRA – 17/02 
 

PONTO FACULTATIVO 
 

QUINTA-FEIRA – 18/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: páginas 124, 125 e 126. Acessar o portal www.objetivo.br no conteúdo on-line e assistir o 3º 

vídeo do módulo 1- Histórias de reinos distantes, ou clique aqui. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

HISTÓRIA: páginas 7,8 e 9. Acessar o portal www.objetivo.br no conteúdo on-line e assistir o 1º vídeo do 

módulo 1 - Somos seres humanos a partir de 5’50 até o final, ou clique aqui.  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 1 – Second Lesson – Whatever is admirable. Páginas: 8 a 10. 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Whatever is admirable… think about it! – Part 1 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4c518569-f7ab-4914-bab7-

4370591e28f3&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD  

Homework: Valentine´s Cards – página 41 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Continuação da 3ª aula. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática: Folhinha de Matemática “Qual é o resultado?” Realizar as operações tam-

bém no caderno (na folha ao lado da folhinha colada). Português: Escreva na folha branca o nome do seu 

conto de fada favorito e faça um lindo desenho sobre ele. Faremos uma exposição dos desenhos. Portu-

guês: Acessar o QR code da página 127 (História Minuto) que será trabalhado na aula de amanhã. 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f1653fb1-adb7-497b-b29a-305a3d312bb8&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_4Ano_AD
http://www.objetivo.br/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c81fb44f-2f14-4365-8605-af17c8ae43f3&instituto=objetivo&referencia=201120_ClaudiaSantos_Historia_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4c518569-f7ab-4914-bab7-4370591e28f3&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4c518569-f7ab-4914-bab7-4370591e28f3&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 19/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Apresentação e exposição dos desenhos realizados em casa (conto favorito). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: página 127. Acessar o portal www.objetivo.br no conteúdo on-line e assistir o 4º vídeo do mó-

dulo 1- Histórias de reinos distantes, ou clique aqui. 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Nessa semana, vamos continuar a estudar sobre “Segurança na Internet”. Pa-

ra isso, vamos relembrar um dos vídeos estudados no ano passado e testar seus conhecimentos sobre a cri-

ação de senhas fortes! No fim, continuaremos com o super jogo INTERLAND, para testar todos os nossos 

conhecimentos neste mega desafio sobre internet verdadeiramente segura! Vamos nessa!!! 

 

 Dicas de segurança na Internet – Ticolicos 

 Criando senhas fortes – você consegue! 

 INTERLAND – teste seus conhecimentos sobre Internet Segura! 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

GEOGRAFIA: páginas 63 e 64. Acessar o portal www.objetivo.br no conteúdo on-line e assistir o 1º vídeo do 

módulo 1- Mapa - Meio de representação, ou clique aqui. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 4ª aula. 

LIÇÃO DE CASA: Português: páginas 216, 217 e 218. Matemática: páginas 64 e 65. 

 

http://www.objetivo.br/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3adee3a4-bd33-4827-86d3-1ac3b023ac65&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=TfAO8P5oVeI&t=17s
https://new.safernet.org.br/content/jogue-com-crian%C3%A7as-senhas
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
http://www.objetivo.br/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a0aea66d-c88f-47c9-8e4f-a3b582a07d76&instituto=objetivo&referencia=201114_ClaudiaSantos_Geografia_I_4Ano_AD

