
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais/ Responsáveis e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 01/03 a 05/03 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza de 
que todos serão vitoriosos! 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Gover-
no do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida 
do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD 
caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

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

                  Senha: 40346666 para todas as aulas 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem sana-
das com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas necessidades! 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/
http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2


 

 

 

 

Português: 

Olá queridos alunos!  

 Apostila do 1º bimestre. 

 Módulo 1- Muitas possibilidades de comunicação. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “A música”.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ec1edca7-9298-4985-ad10-
d36656b4bff1&instituto=objetivo&referencia=200121_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_V_6
Ano_AD 

 Realizar as atividades das páginas 26 a 38. Tópicos que serão estudados: A música como 
manifestação artística. 

 Como reforço do conteúdo realizar a tarefa 10. 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 Caderno#1: 

 Módulo#1: A Construindo Um Lugar 

 Semana Especial de Revisão dos Conteúdos do Módulo#1 

 Correção das Tarefas propostas no módulo e debates 

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

2021 está demais e março é o mês dos marcianos!!! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 Módulo 2: Introdução à programação de computadores . 

 Ler as páginas 10 e 11. 

 Atividade da página 11. 

 Acesso ao vídeo sobre e-mail: https://www.youtube.com/watch?v=y_tAl_sSfSQ  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

 Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ec1edca7-9298-4985-ad10-d36656b4bff1&instituto=objetivo&referencia=200121_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_V_6Ano_AD
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https://www.youtube.com/watch?v=y_tAl_sSfSQ
http://www.objetivo.br/
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com


 

 

 

História: 

 

 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

01 

Escrever a História e organizar o tempo dos acontecimentos.  
→ Páginas 18 e 19. 
→ Iremos compreender como se dá a organização da história ao longo do tempo, 
os conceitos de décadas e séculos. Conversão de datas em séculos, correção da 
tabela de séculos.  

 

→ Olá alunos, esse conteúdo não possui vídeo aula, sendo assim leia as páginas 18 e 19 e faça 
anotações explicando quais os números romanos utilizados para conversão das datas em séculos.  

QUERIDOS ALUNOS E ALUNAS, REALIZEM A TAREFA 4 (página 57).  

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

01 
Ecrever história e organizar o tempo dos acontecimentos – bingo histórico.  
 
→ Através de rodadas de bingo, iremos treinar a conversão de datas em séculos.  

 

Matemática: 

 Revisão módulo 1 

 Páginas 21 até 23. 

 Módulo 3- Elementos básico da geometria. 

 Ponto, reta e plano. Assistir ao vídeo da professora Luciana. clique aqui parte 1 

 Páginas 74 e 75. 

 Consecutivos e não consecutivos, colineares e não colineares: assistir ao vídeo da professora 
Luciana com os exercícios propostos. Clique aqui  parte II 

 Páginas 81 até 83. 

 TC 10. 

 Laboratório página 83 e 84. 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f31f07ff-8d3c-4aac-8699-0565a11672ec&instituto=objetivo&referencia=210114_LucianaLopes_Matematica_III_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=db3dab95-5063-4ee6-8291-2429ba11c427&instituto=objetivo&referencia=210114_LucianaLopes_Matematica_IV_6Ano_AD


 

 

 

 

Arte: 

 Apostila pág. 9, 10 - Módulo 2. 

 Ler texto da pág. 9 e fazer proposta da pág. 10. 

 Para finalizar o estudo da Monalisa completem a imagem com detalhes criando uma nova 
versão criativa.  

 Assista ao vídeo com imagens de outros artistas que se inspiraram na Monalisa 

https://youtu.be/EOyCX59arEw 

 

Ciências: 

 Dando sequência a Apostila de Ciências do 1º Bimestre, ainda  no Módulo 1, realizaremos: 

 Atividades das páginas 18 e 19 e a TC 02 e TC 03. 

 Módulo 2 – Matéria e energia – Substâncias puras e misturas. 

 2.1 – Substâncias puras e misturas, materiais homogêneos e heterogêneos. 

 2.2 – Substâncias puras. 

 2.3 – Misturas (até a página 23). 

 Você deverá ler atentamente a parte teórica, assinalando a principal ideia do texto e realizar 
as atividades propostas. 

 Todas as dúvidas deverão ser anotadas para que possamos discutir ao longo dessa semana. 

 Você poderá também acompanhar o conteúdo indicado, pelo site www.objetivo.br na área 
conteúdo on-line, CIÊNCIAS. Rolando ao final da página encontrara vídeos sobre os temas 
abordados. 

 Assista os 3 vídeos sobre Substâncias puras e misturas 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=39c03f5f-d839-4bd8-9ad2-
4808f855737c&instituto=objetivo&referencia=200113_LuanaBarros_Ciencias_V_6Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=23d0bda7-d0fb-41eb-a72e-
85fa5b8c3c56&instituto=objetivo&referencia=200113_LuanaBarros_Ciencias_VI_6Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=552de380-f925-4745-9615-
ca76ff486803&instituto=objetivo&referencia=200113_LuanaBarros_Ciencias_VII_6Ano_AD 

 

Beijos carinhos da Prô Fabi. 

Bons Estudos! 
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 2, páginas 16 a 20.  

 Novos vocabulários: professions. 

 Gramática: verb to be (interrogative) 

 Question Words: Who, What, Where, When, How, How old 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Fazer Homework 6. 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês, acesse Módulo 2 – Lets travel! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos quadros. 
Depois acesse Módulo 2 – Lets travel! E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 
Portal Tv Web (unip.br) 

 

 

Educação Física: 

 Acessar o link https://youtu.be/AyewQRKCr-8 para as aulas de Educação Física. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90519cb9-d289-4bf0-bb1d-b45e0a1b1e97&instituto=objetivo&referencia=191204_MarciaSantos_Ingles_VII_6Ano_AD
https://youtu.be/AyewQRKCr-8

