
 

 

Inf.: 0603/20 
 
 

Bragança Paulista, 30 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 

 

#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  
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Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 
 

QUARTA-FEIRA – 30/09 

 HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 04 – A formação do Brasil - outros povos e culturas, assistir o 2º vídeo: Tráfico de pessoas- 

Como os escravizados eram trazidos para o Brasil- Diálogo com o texto- Mercado escravo no Brasil. (Prof.ª Ana Paula) e acompanhar 

nas páginas 11 a 16 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: História: páginas 6 e 15. 

Geografia: página 66. 

Ciências: Para quem acompanha a ADD, assistir o vídeo de Ciências indicado para amanhã (1/10). 

OBS: Favor guardar as fichas com a descrição de números que foram recortadas para o jogo de ontem: “O segredo do número” de 

Matemática. Utilizaremos na aula de sexta-feira. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/mkM55S5KHSU com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Páginas 21, 22 e 23 

A música folclórica no Brasil. 

Instrumentos mais populares na música folclórica brasileira. 

A música dos índios brasileiros 

Pesquisa – sanfona 

INGLÊS: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=9ssA011VjYo  com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 4 – First Lesson – If it´s fun... let it shine! 
Páginas: 1 a 4 
Vídeos do Portal:  
Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 
Aula: If it’s fun…let it shine! – Part 1 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8c6334a4-9f19-48ca-98a8-
c22c38034088&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD.    
 

 

QUINTA-FEIRA – 01/10 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 04 – Fenômenos cíclicos e a organização do nosso dia a dia, assistir o 1º vídeo: Fenômenos 

cíclicos e a organização do nosso dia a dia. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 7 a 15 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

GEOGRAFIA: Espaço rural e urbano. Páginas 67 a 70. 

Lição de casa: Ciências: página 7(utilizar o material cartonado no final da apostila) e páginas 13 a 15(Hora de investigar). 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k com as orientações da 

professora Vivian.  

Objetivos: Coordenação Motora, Ritmo, Lateralidade, Agilidade e Flexibilidade. 

Material: cadeira, banco ou “puff”. 

Atividade: Exercícios Físicos e Coordenativos utilizando cadeira. 

Link do vídeo com os exercícios: https://www.youtube.com/watch?v=_lxwXEFL_WI 
 

  

SEXTA-FEIRA – 02/10 

MATEMÁTICA: Atividade no caderno- colar todas as fichas com a descrição dos números do jogo “O segredo do número ”e escrever o 

número certo para cada ficha. Exemplo: 10 DEZENAS          100.      

Lição de casa: Matemática: páginas 147, 148 e atividades no caderno. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/Fb4IzCgn7I0 com as orientações da professora Adriana. 

Apostila página 45 

Vamos conhecer o artista Rubem  Valentim.  

Assistir o vídeo com informações sobre o artista:  https://youtu.be/3DrifdxPqJo 

Fazer a atividade de recorte e colagem que se encontra no vídeo de orientações.  
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SEGUNDA-FEIRA – 05/10 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 04 – A formação do Brasil - outros povos e culturas, assistir o 3º vídeo: O trabalho escravo no 

engenho- O trabalho escravo nas cidades- Trabalhando com imagens- Trocando ideias- Hora de investigar- Registro da investigação- 

troca de ideias. (Prof.ª Ana Paula) e acompanhar nas páginas 17 a 24 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 14 – Números e mais números, assistir o 2º vídeo: Ampliação dos saberes. (Prof.ª Vanessa) 

e acompanhar nas páginas 95 a 100 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Matemática: páginas 149 a 153. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=eltT-Nug7bU com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

 

Programação: ATIVIDADES DO TOP 3:  

1 – CONSTRUINDO UMA CABANA 

2 – ATIVIDADES NA PAREDE 

3 – SUBIDA DOS 100 DEGRAUS  

 
DESAFIO DA SEMANA: Movimentos no quadrado 

 
Até a próxima semana!      

 

 

TERÇA-FEIRA – 06/10 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 04 – Fenômenos cíclicos e a organização do nosso dia a dia, assistir o 2º vídeo: Os movimentos 

da Terra e a contagem do tempo- Movimento de rotação e translação e fases da Lua. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 16 a 21 

da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 14 – Números e mais números, assistir o 3º vídeo: Hora de calcular/ Leitura e escrita de 

números/ Desafio final. (Prof.ª Vanessa) e acompanhar nas páginas 101 a 106 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Ciências: página 64. 

INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/wrW58wxF3bg com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não 

há necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 

Programação: Nessa semana, através de games na Informática, vamos reforçar a Matemática e a nossa leitura com diversas bibliote-

cas virtuais! E também conheceremos novos desafios de programação! Vamos lá!!! 

 FRAÇÕES (1 OU 2 JOGADORES) 

 HORA DO CÓDIGO – COMPUTE IT 

 ALL CODE – RUN MARCO 

 LIVROS ON-LINE GRATUITOS 

_________________________________________ 

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 
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https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

