
 

 

Inf.: 0450/20 
 
 

Bragança Paulista, 12 de agosto de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 12/08 a 18/8 

 

 #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
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Planejamento Semanal de 12/08 a 18/08  
 

QUARTA-FEIRA – 12/08 

Acessar o link   https://www.youtube.com/watch?v=8ZCB4KzTRyE&feature=youtu.be com as orientações da professora Adriana.  

GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 03 - Recursos Naturais, assistir o 3º vídeo: A pegada ecológica - E como você entra nisso? 

(Prof.ª Elisabete) e acompanhar na página 87 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

Lição de casa: Geografia: páginas 88 a 93. 

Português: Acessar o QR Code da página 133 da apostila, ouvir a lenda que será contada e fazer uma ilustração de acordo com a 

lenda no caderno. Ou utilize o link: https://youtu.be/5_pdwMxiD5c  

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 10 - Matemática no dia a dia, assistir o 3º vídeo: Ampliação dos saberes. (Prof.ª Vanessa) e 

acompanhar nas páginas 14 a 17 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=_9aGCvFSuPM com as orientações da teacher Mariana.   

Apostila 3 – Second Lesson – True friends have good comunication 

Páginas: 8 a 11 – Home sweet home; objects. 

Lista de exercícios de revisão disponível no APP. 

Vídeos do Portal: 

True friends have good communication – Part 1 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a75569d6-cda2-43ae-bce3-

6a232ce9c9c1&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_4Ano_AD 

True friends have good communication – Part 2 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a12b18ab-f37a-47ab-a071-

9a8c4257d405&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_II_4Ano_AD 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/Eawh0bEJDwU com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – páginas 7 e 8 

Música ocidental e música oriental 

Escala ocidental e escala árabe 

Notas da escala básica indiana e o que elas representam. 
 
 

QUINTA-FEIRA – 13/08 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 03 - A formação do Brasil, assistir o 4º vídeo: Ampliação dos saberes - A carta de Pero Vaz de 

Caminha. (Prof.ª Evlin) e acompanhar nas páginas 18 a 23 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

LIÇÃO DE CASA: HISTÓRIA - PÁGINA 21 (ESCRITA E DESENHO) E 22 (DESENHO). 

PORTUGUÊS - PÁGINAS 226 E 227. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link   https://www.youtube.com/watch?v=lG3nkW234-k  com as orientações da professora Vivian. 

0bjetivos: Orientação espaço temporal; coordenação motora fina; manipulação; percepção; atenção; direção. 

Material: Fita adesiva; tampinhas de garrafa. 

Atividades: “Queimada de tampinhas”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZCB4KzTRyE&feature=youtu.be
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=811a2529-80c4-4fc3-afc3-49ec3aaa0459&instituto=objetivo&referencia=200505_ElizabeteNascimento_Geografia_III_4Ano_AD
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a12b18ab-f37a-47ab-a071-9a8c4257d405&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_II_4Ano_AD
https://youtu.be/Eawh0bEJDwU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c5c65d5e-1180-4812-82fc-9f543c7783da&instituto=objetivo&referencia=200505_EvlinGomes_Historia_IV_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=lG3nkW234-k


 

 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 14/08 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 03 - O ar na manutenção da vida no Planeta Terra, assistir o 3º vídeo: Camada de ozônio - 

Diálogo com o texto - Ampliação dos saberes. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 138 a 143 da apostila.  

Ou utilize o link clique aqui 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 03 - A formação do Brasil, assistir o 5º vídeo: Exploração e descoberta - Encontros e desencon-

tros: os indígenas e os portugueses. (Prof.ª Evlin) e acompanhar nas páginas 24 a 31 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Português - páginas 228 e 229; 230 e 231. 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/xfwjUi1_Eu4  com as orientações da professora Adriana.  

Vamos conhecer um pouquinho a artista cantora Carmem Miranda e o quadro do artista Luciano Martins que fez a cantora de forma 

criativa.  

Vamos representar a cantora usando materiais diversos e muita criatividade. 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 17/08 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 05 - Tantas lendas..., assistir o 5º vídeo: Análise e reflexão sobre a língua – Gramática - 

Pontuação interna/vocativo. (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 134 a 137 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: páginas 232, 233 e 234. 

GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 03 - Recursos Naturais, assistir o 4º vídeo: O trabalho humano produz riqueza.  

(Prof.ª Elisabete) e acompanhar nas páginas 94 a 99 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa - página 120. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, bastando participar normalmente 

e aprender muito com o professor e seus amigos. Caso contrário, acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=lRjhBc2gZvc abaixo 

com as orientações do professor Jefferson. 

Programação: 

PROPOSTA DA SEMANA: 

VOCÊ CONHECE A PRIÂMIDE DE ATIVIDADES FÍSICAS? 

Semelhante à Pirâmide Alimentar, que nos mostra quais alimentos devemos 

consumir para poder ter uma vida saudável, a pirâmide de atividades físicas nos 

ensina qual 

a quantidade  ideal de atividades e exercícios físicos semanais para manter a saúde e evitar os 

problemas relacionados ao sedentarismo. Mas afinal de contas, o que é SEDENTARISMO? 

Uma pessoa sedentária é aquela que passa muito tempo inativa, isto é, sem fazer atividades ou 

exercícios físicos. Por mais que ela faça algumas atividades durante o dia, como se locomover e 

trabalhar, ela não dedica um período a praticar alguma modalidade esportiva ou treino em geral. 

Enfim, o sedentarismo nada mais é do que um estilo de vida com pouco ou nenhum movimento! 

Se você se identifica com esses aspectos É PRECISO MELHORAR, pois esse estilo de vida pode causar prejuízos para sua saúde!  

Para essa semana, imprima a folhinha que está em nosso APP e coloque cada atividade física em seu lugar correto dentro da pirâmide. 

Se não for possível, desenhe em uma folha.  

Não se esqueça de colocar tudo que estamos em prática! 

Até a próxima semana.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1w7ZBgVKBFE
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=67702540-79fc-4df5-aed6-943171431751&instituto=objetivo&referencia=200505_EvlinGomes_Historia_V_4Ano_AD
https://youtu.be/xfwjUi1_Eu4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b033a90-226f-469d-8add-894fa637bd60&instituto=objetivo&referencia=200716_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0df5829c-c5a8-4bf2-a82a-30486156729c&instituto=objetivo&referencia=200505_ElizabeteNascimento_Geografia_IV_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=lRjhBc2gZvc


 

 

 
 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 18/08 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 05 - Tantas lendas..., assistir o 9º vídeo: Ampliação dos saberes - Análise e reflexão 

sobre a língua - Ortografia X ou CH? (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 148 a 151 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa - página 152. 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 10 - Matemática no dia a dia, assistir o 4º vídeo: Hora de investigar - Desafio final. (Prof.ª 

Vanessa) até a realização das atividades nas páginas 18 a 21 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 

Lição de casa: Realizar, com atenção e capricho, as atividades impressas que você já recebeu com o título “Revisão H/G AV1- 3º 

bimestre”. Colar as atividades no caderno. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/D209-s2Vw8k com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos fazer atividades sobre o Folclore!!! Vamos lá!!! 

 CAÇA PALAVRAS 2 - FOLCLORE 

 JOGO DA MEMÓRIA – MITOS DO FOLCLORE 

 JOGO DA FORCA - FOLCLORE 

 QUIZ - FOLCLORE 

 ADIVINHA FOLCLORE 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática sobre Folclore que mais gostar nas redes sociais 

com a #objetivobragança! � 

_________________________________________ 

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=a25a7018-073b-45de-b78c-fc0880d9614b&instituto=objetivo&referencia=200716_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77b0095c-ca0f-405d-aa75-f6ab456cdfd4&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_IV_4Ano_AD
https://youtu.be/D209-s2Vw8k
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13220
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11662
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11219
http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=7596357&jogo=jogar+Quiz+Folclore+online
http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=1667799&jogo=jogar+Adivinha%E7%E3o+do+Folclore+online
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

