
 

 

Inf.: 0370/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 22 de julho de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/07 a 28/07 

 

 #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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 
às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 
Direcional será 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-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 

Português: 
Acessar o link https://youtu.be/3ywaubkq3Eo com as orientações e explicação da professora Adriana 
Diniz. 
 
Olá queridos alunos!  
 

 Apostila do 2º bimestre. 

 Módulo 4 - A língua no tempo. 

 Atividade de criação: Comparação entre gerações. 

 Realizar o planejamento do texto nas páginas 64 e 65. Você deverá redigir uma crônica com-
parando aspectos da vida de gerações diferentes. Lembre-se da entrevista que realizou na 
Tarefa 34. 

 Essa produção deverá ser entregue em folha separada na data em que levarão suas listas. 

 Realizar as tarefa 36 e 37. As correções serão realizadas nas nossas aulas! 
Bons estudos! 

 
 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
https://youtu.be/3ywaubkq3Eo


 

 

 
 

Geografia: 

Acessar o link https://youtu.be/GKn6fYd1PCc com orientações e explicação do professor Arthur. 

 

 Caderno#2: Módulo#3 (REVISÃO - PROVÃO) e Módulo#4 Continuação: 

 Módulo#3: Orientação e Localização (páginas 03 a 15) Revisão para o Provão. 

 Módulo#4: Construindo Mapas 

 Assista às vídeoaulas para se aprofundar nos conteúdos, não é mais necessário fazer resu-
mos dos vídeos, uma vez que ganhamos mais aulas online, obrigado. 

 4. A Terra é uma esfera. Assistir a vídeo aula: “A Terra é uma esfera”. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=69e48eab-9d28-45d5-afea-
fbcb697d705a&instituto=objetivo&referencia=200406_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_6A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, das páginas 29 a 34. 
Correção das Tarefas#9 a #14. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 Boa semana, ser humano. 

 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=_B8KRkWpCu8 da professora Adriana Macedo. 
 

 Módulo 6: Círculos - módulo 7: criação 

 Ler a tabela da página 31. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

 Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=_B8KRkWpCu8 

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/5PXLbUzX-QE com as orientações e explicações do conteúdo da pro-
fessora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 11 – Roma Antiga (páginas 48 á 50)  

 1 vídeo -  Professor Fernando. 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 Exercício páginas 49. 

 TC 18 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista.  Aula: Roma Antiga (II) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=392060b6-2522-43a2-ad37-
0da08eefebff&instituto=objetivo&referencia=191128_FernandoEvangelista_Historia_VI_6Ano
_AD 
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Matemática: 

Acessar o link  https://youtu.be/XxknURpwSYE com as orientações e explicações da professora Da-
niela. 

 

 Assistir ao vídeo da professora Diana: Situações que envolvem perímetro e área. clique aqui 

 Fazer a página 96. 

 Assistir ao vídeo da professora Diana: Situações que envolvem perímetro e área. clique aqui. 

 Fazer as páginas 100 até 102. 

 Tarefa de casa 29 e 30. 

 Revisão do módulo 7, páginas 103 até 106. 

 

Arte: 

Acessar o link  https://youtu.be/7X9iXup8mu4 com as orientações e explicação da professora Adria-
na Fambrini. 

 

 Apostila página 34 Módulo 5. 

 Assistam esse assunto pra enriquecer nosso conteúdo https://youtu.be/hrLwL-KRtyE 

 

Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=PnqnUnq1T3Y com as orientações e explicações 
da professora Fabiana. 

 

 Nessa semana de estudos que se inicia vocês farão da página 36 a página 38, respondendo 
as questões que surgirão ao longo do módulo e a TC 15. 

 Trabalharemos agora o Módulo 8 – Terra e universo – FORMA, ESTRUTURA E MOVI-
MENTOS DA TERRA: ROCHAS E FÓSSEIS 

 8.3 – Os fósseis 

 Vídeo aula da Professora Fabiana sobre Fósseis 

https://www.youtube.com/watch?v=_QhySLqN0v4 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto e em seguida acompanhar pelo site 
www.objetivo.br na área Ead https://conteudoonline.objetivo.br/MP. 

 

Não se esqueça de anotar todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo encontro online.  

Bons Estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XxknURpwSYE
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=003e59fb-40c7-4777-ac27-cfaaac0f2499&instituto=objetivo&referencia=200407_DianaFerreira_Matematica_IV_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=898d724b-d1e5-4373-814b-49c5fe5e0429&instituto=objetivo&referencia=200407_DianaFerreira_Matematica_V_6Ano_AD
https://youtu.be/7X9iXup8mu4
https://youtu.be/hrLwL-KRtyE
https://www.youtube.com/watch?v=PnqnUnq1T3Y
https://www.youtube.com/watch?v=_QhySLqN0v4
http://www.objetivo.br/
https://conteudoonline.objetivo.br/MP


 

 

 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/MD5Gc3ol3bE com as orientações e explicação do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, Extra Exercises, páginas 40 e 41.  

 Vocabulary: School Objects 

 Parts of the house 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 7 – On the track! (Objetivo Talks), faça os exercícios de todos quadros. De-
pois acesse Módulo 8 – A geo class! (Objetivo Talks), faça os exercícios de todos quadros. E no final 
de cada módulo assista as vídeo aulas com a Prof. Márcia. 
 
 
Educação Física: 
Acessar o link https://youtu.be/S86XESZDd1o com as orientações e explicação do professor Giova-
ne. 
 
 
 

Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 

https://youtu.be/MD5Gc3ol3bE
https://youtu.be/S86XESZDd1o

