
 

 

 
Inf.: 0165/20 
 

Bragança Paulista, 10 de junho de 2020. 
 

 
Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

  Planejamento Semanal de 10/06 a 16/06 
 

 #fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Não esqueçam que o nosso “Plantão de dúvidas” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas: 

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, 

e se necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, http://www.objetivobp.com.br na aba 

“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 

atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 

execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 

e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades extras, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo 

de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 

deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-

so entender que estamos em AULA. 
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 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia ( 9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-

tade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-

mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Atenção: 

Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo e Plantão de dúvida devido ao feriado de 
Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

 
Programação para a semana de 10/06 a 16/06 

 

Português: 

Acessar o link https://youtu.be/sYrapaMXUgc com as orientações da professora Adriana Diniz. 
 
Olá queridos alunos!  
 

 Apostila do 2º bimestre. 

 Módulo 3: A origem da língua. 

 Assistir a vídeo aula da professora Andréa Castelaci: “A origem do Português.” 
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f
%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fb
andalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_v_6ano_ad.ism%2fmanifest 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 33 a 39.  

 Interpretação de textos informativos. 

 Como reforço do conteúdo realizar a tarefa 27. 
 
Dicas: Estabeleçam horários para a realização e dividam as tarefas no decorrer da semana. 
Prestigiem nosso plantão para esclarecermos as dúvidas e matarmos as saudades! 

Bons estudos! 

 

Geografia: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=_sx73ibfBoY com orientações do professor Arthur. 

Semana Especial de Revisão para Prova! 

 Caderno#1: 

 Módulo#2: 

 De acordo com os estudos da apostila#1 - Módulo#2 (páginas 34 a 45) 

 Muito bem, nesta belíssima avaliação vamos trabalhar um pouco o Sistema Solar e as cama-
das de nosso lindo planeta Terra. 

 

Semana Especial de Revisão, aproveitem, bons estudos!!! 
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Informática: 

Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=PyGgUfCxiN8 com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 5: Otimizando instruções - Repetições. 

 Ler as páginas 24 e 25. 

 Atividades das páginas 24 e 25. 

 Lembre-se de colocar as atualidades em dia das semanas dos dia 12 e  26 de maio. 

 Para novatos. Atualidades nada mais é que escolher uma notícia da semana e no caderno de 
redação anotar os seguintes itens: 

 Site da notícia - título da notícia - data do acontecimento e a data que foi publicada - o que 
aconteceu - quando aconteceu - porque aconteceu. (Pode ser um resumo). 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 

História: 

Acessar o link - https://youtu.be/iCafHb-JOAs  com as orientações da professora Patrícia. 

 

 Módulo 8: Povos e civilizações pré-colombianas ( páginas 17 a 19) Continuação 

 1 vídeo -  Professor Fernando. 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 TC 13 e 14. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: O povo e a civilização maia 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=70509d9a-a779-4bc0-ab70-
56044c21c50f&instituto=objetivo&referencia=190704_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano
_AD 

 

Matemática: 

Acessar o link   https://youtu.be/0D1t-PGzJ8o com orientações da professora Daniela. 

 

 Módulo 5. 

 Assistir ao vídeo aula da professora Diana clique aqui máximo divisor comum. 

 Fazer as páginas 39 e 40. 

 Continuando o máximo divisor comum, fazer a leitura das páginas 40 até 44. 

 Fazer as páginas 44 e 45. 

 Terminamos o módulo 5, então vocês deverão fazer: Revisão da páginas 47 até 49. 

 

Obs: Fazer a lista de revisão para um melhor estudo referente ao 1° bimestre que se encontra no 
APP para realizar as avaliações com sucesso. O que tiverem de dúvidas anotem para serem sana-
das nos plantões. 
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Arte: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=LTdgDuuqawE orientações da professora Adriana 
Fambrini. 

 

 Módulo 3 páginas 27 e 28.  

 Ler os textos e assistir o vídeo  

 http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/v
ideo/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/6_ano/2016/bandalarga/161121_jose
minerini_iv_arte_6ano.ism/manifest 

 Assistam também um vídeo super interessante sobre a escrita https://youtu.be/tUWIpzYaKXw 

 

Ciências: 

Acessar o link https://youtu.be/V55UtPa1KQM com as orientações da professora Fabiana. 

 

Nessa semana de estudos que se inicia, faremos uma breve revisão para Avaliação remota. Pelo 
Site do Colégio www.objetivo.br os seguintes temas abordados devem ser revisados: 

  

 Módulo 3: Ecologia Geral. 

 http://conteudoonline.objetivo.br/MP - 5 vídeos no final da página que devem ser revisados. 

 Módulo 4: Estrutura do nosso planeta http://conteudoonline.objetivo.br/MP - 1 vídeo no final 
da página. 

 No APP do Colégio vocês encontrarão uma lista de exercícios de reforço a aprendizagem que 
deve ser realizado. 

 Para concluir a semana de estudos, dando sequência a Apostila do 2º Bimestre: 

 Módulo 6 - Matéria e energia – O LIXO  

 Páginas 12 a 14:  

 6.2 – Tipos de lixo. 

 Página 12 responda as atividades de a a h e na sequência leia grifando a principal ideia do 
texto “O LIXO QUANTO A SUA ORIGEM”. Na página 14 responda as questões Agora, é a 
sua vez! e realize a TC 11, “O lixo”.  

 Acesse o Portal Objetivo: http:/www.objetivo.br/portal-aluno/central 

 Assista a Vídeo aula da Professora Maria Lúcia. (apenas a 2ª vídeo aula) 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e32c728e-674d-44de-8732-
b5f2e019a5f0&instituto=objetivo&referencia=200330_MariaCatalani_Ciencias_IV_6Ano_AD 

 

Não se esqueça de anotar todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo Plantão de Dúvidas.  

Bons Estudos! 
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Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/16idSre-Xbg com as orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, Módulo 6, páginas 20 a 25.  

 Leitura do texto. 

 Exercícios de interpretação de texto. 

 Pontos gramaticais: 

 Whose – de quem 

 Possessive case (‘s) – indica posse 

 John’s car – o carro do John 

 Resolver os exercícios propostos 

 Homework 19 e 20. 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 6 – Happy Birthday (Objetivo Talks), faça os exercícios dos sete últimos qua-
dros. Depois acesse Módulo 6 – Happy Birthday, no final do módulo assista as vídeo aulas I a IV 
com a profª Marcia.  

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/vefcz3okVWo com as orientações do professor Giovane. 
 

 
Atenciosamente,  
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