
 

 

Inf.: 0694/20 
 
 

Bragança Paulista, 28 de outubro de 2020. 
. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A e B  – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 28/10 a 03/11 

 

#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 28/10 a 03/11 
 

QUARTA-FEIRA – 28/10 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 04 – Fenômenos cíclicos e a organização do nosso dia a dia, assistir o 4º vídeo: Exploração e 

descoberta – Pontos cardeais e colaterais. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 35 a 44 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Ciências: página 44(questão 6).  

 * Acessar o portal no módulo 04 – Fenômenos cíclicos e a organização do nosso dia a dia, assistir o 5º vídeo  até 8’48 (8 minutos e 48 

segundos): Montando uma bússola magnética. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 45 a 47 da apostila. 

Ou utilize o link: clique aqui 

Para quem acompanha a ADD, faremos os registros da experiência durante a aula de amanhã.   

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/gdMOcVs-7J0 com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – Páginas 30 a 34 

Música Erudita  

Ludwig Van Beethoven 

5ª Sinfonia de Beethoven (tocada de outra maneira) 

9ª Sinfonia de Beethoven  

Ficha musical da 9ª Sinfonia 

OBS: Deixe sempre sua flauta à disposição, eventualmente teremos treinos no final da aula. 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=qjOLT8Pa-r4 com as orientações da professora Mariana. 

 Apostila 4 – Third Lesson – If it´s important, let it shine. 

Páginas: 16 e 17 

Vídeos do Portal:  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Lesson 3: If it’s important, let it shine – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8e9235a-e331-4366-8174-

dfb984b5f9bc&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD  

HOMEWORK: Recortar os números que estão na página 47. 

 
 

QUINTA-FEIRA – 29/10 

CIÊNCIAS: Conversa sobre a experiência: Montando uma bússola e registro escrito nas páginas 46 e 47 da apostila. 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 04 – A formação do Brasil - outros povos e culturas, assistir o 6º vídeo: Ampliação dos saberes – 

Caminhos para a Independência – Diálogo com o texto (Prof.ª Ana Paula) e acompanhar nas páginas 35 a 41 da apostila.  Ou utilize o 

link: clique aqui 

Lição de casa: Português: páginas 205 e 206. 

Ciências: Registrar os desenhos da experiência: Montando uma bússola nas páginas 46 e 47 da apostila. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN):  Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas 

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=giuVlgq2-n0 

Objetivos: Alongamento e Flexibilidade; Preservação e aperfeiçoamento do grau de flexibilidade muscular; favorecer o estiramento das 

fibras musculares, contribuindo para que o seu comprimento aumente. 

Material para ADD: Bastão ou cabo de vassoura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b3469294-f4f1-4dcf-977a-90c9b86cac9d&instituto=objetivo&referencia=201014_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=66f8b405-ba75-46a7-951d-6a156961b50c&instituto=objetivo&referencia=201014_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD
https://youtu.be/gdMOcVs-7J0
https://www.youtube.com/watch?v=qjOLT8Pa-r4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8e9235a-e331-4366-8174-dfb984b5f9bc&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8e9235a-e331-4366-8174-dfb984b5f9bc&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a3772430-17fb-4678-947c-15063409d61b&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20%E2%80%93%20Caminhos%20para%20a%20Independ%C3%AAncia%20%E2%80%93%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://www.youtube.com/watch?v=giuVlgq2-n0


 

 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 30/10 

 GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 04, assistir o 3º vídeo: Diálogo com o texto – Agora é com você. (Profª. Ana Paula) e acom-

panhar nas páginas 79 a 85 da apostila. Ou utilize o link:  clique aqui                  

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 16: Dinheiro não cai do céu nem dá em árvore!, assistir o 1º vídeo: Suas experiências – 

Laboratório – Situação-problema. (Profª. Vanessa) e acompanhar nas páginas 119 a 125 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Geografia: página 79. 

Matemática: páginas 163, 164 e 165.                        

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/iA2tkUdT6p8 com as orientações da professora Adriana. 

Apostila págs. 53 e 55 

Na pág. 53 observem a fotografia ao lado esquerdo e a reprodução artística ao lado direito  

Em seguida na pág. 55 escolha uma figura de revista ou impressa da internet e cole-a  no espaço correspondente. Ao lado faça um 

desenho artístico sobre a imagem. 

 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 02/11 

 

FERIADO 
 

 

TERÇA-FEIRA – 03/11 

HISTÓRIA:  Acessar o portal no módulo 04 – A formação do Brasil - outros povos e culturas, assistir o 7º vídeo: Hora do texto: A escra-

vidão no Brasil independente – Trabalhando com imagens – Agora é com você – O fim da escravidão e a vinda de imigrantes. (Prof.ª 

Ana Paula) e acompanhar nas páginas 42 a 50 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

PORTUGUÊS: páginas 154, 155 e 156. 

Lição de casa: Português: página 157. 

 Matemática: páginas 166 a 169. 

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

https://youtu.be/8OFbKuB-aNY 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, vamos desenvolver atividades de raciocínio lógico e estudaremos um assunto muito importante sobre 

“FAKE NEWS”! Vamos lá!!! 

 RACIOCÍNIO LÓGICO – BLINK II 

 RACIOCÍNIO LÓGICO – SPIN SOCCER 

 FAKE NEWS: O QUE É E COMO RECONHECER? 

_________________________________________ 
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 

 
 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1f3aa9aa-0f12-41dd-a47e-c0de72257b7e&instituto=objetivo&referencia=Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto%20%E2%80%93%20Agora%20%C3%A9%20com%20voc%C3%AA
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e56a69bb-be40-4304-a792-9880555e2478&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias%20-%20Laborat%C3%B3rio%20-%20Situa%C3%A7%C3%A3o-problema%20%E2%80%93%20M%2016
https://youtu.be/iA2tkUdT6p8
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fa963f89-806e-4214-af27-e1160c95a1da&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto:%20A%20escravid%C3%A3o%20no%20Brasil%20independente%20-%20Trabalhando%20com%20imagens%20-%20Agora%20%C3%A9%20com%20voc%C3%AA%20-%20O%20fim%20da%20escravid%C3%A3o%20e%20a%20vinda%20de%20imigrantes
https://youtu.be/8OFbKuB-aNY
https://www.cokitos.pt/jogo-de-raciocinio-logico-blinky-ii/play/
https://www.friv.com/z/games/spinsoccer/game.html?Desktop-x-x-w-a-x-xx
https://www.youtube.com/watch?v=xRWcW0RtYjY&feature=emb_rel_end
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

