
 

 

 

 
Bragança Paulista, 05 de fevereiro de 2021. 

 
 

Srs. Pais e alunos do 4° ano B do Ensino Fundamental 

PLANEJAMENTO SEMANAL DE 08/02 A 12/02 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estamos felizes por iniciar o ano de 2021 podendo retomar nossos estudos, valorizando a de-

dicação e empenho de cada um e, tendo a certeza de que todos serão vitoriosos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais com alegria, muita energia, respeitando o distanciamento 

social, a redução e revezamento do número de alunos, assim como os protocolos solicitados pelo 

Plano São Paulo. 

Toda sexta-feira, disponibilizaremos no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Ori-

entação Online”, as programações semanais, fundamentais para o acompanhamento e organiza-

ção dos estudos realizados em casa. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas pelo zoom, simultanea-

mente àquelas que acontecem presencialmente na escola e na medida do possível, pois por estar-

mos trabalhando com crianças, podemos enfrentar algum tipo de lentidão ou pequenas dependên-

cias no cotidiano. Para acessá-las, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1. 

                                      Senha: 40346666 para todas as aulas 

E em caso de impossibilidade da participação, toda sexta-feira, continuaremos a disponibili-

zar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”, as programações se-

manais, fundamentais para o acompanhamento e organização dos estudos realizados em casa. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote suas dúvidas e observações, pois essa conduta 

enriquecerá muito a troca de informações e o aprendizado. Os professores poderão tirar dúvidas 

presencial ou remotamente, conforme as necessidades de cada família. 

 

Com certeza, faremos tudo para o bem estar de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Gisleine/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Semana%20de%2012%20a%2018-08/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br
http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
file:///C:/Users/Gisleine/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Semana%20de%2012%20a%2018-08/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 08/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ED. FÍSICA: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um ano de muito aprendizado e diversão em nossas aulas 
de Educação Física! Durante esse primeiro mês preparamos um roteiro de atividades temático, baseado na 
filosofia africana do “Ubuntu” no qual aprenderemos muito sobre diversos valores e também sobre conceitos 
muito importantes para a Educação Física. 

Ficou curioso? Então não deixe de acessar o link a seguir e fazer o download da atividade da semana em 
nosso APP.   

Aproveite muito e boa semana!  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=yws1NXVutPc 

LINK DO JOGO: https://www.youtube.com/watch?v=4nG_CaGYMsY 

Leia com atenção o texto que apresenta a filosofia do UBUNTU e reflita um pou-
co sobre o quanto ela pode nos ajudar no enfrentamento a COVID 19 e no retor-
no consciente as atividades escolares. Depois, desenhe seu tabuleiro e identifi-
que objetos que podem servir como peças (tampinhas de garrafa, peças de ou-
tros jogos de tabuleiro, brinquedos em miniatura, tampas de caneta, etc.) e se 
ainda der tempo, pratique o jogo pela primeira vez. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Acolhimento e conversa dirigida com o grupo on-line.         

Dinâmica: A árvore dos sonhos. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Conversa e registro sobre alguns sentimentos e ações que predominaram nas férias. Atividade: Meu coração 
nas férias (folha extra). Depois a folha deverá ser colada no caderno de Português. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Apostila páginas 07 e 09.  

Módulo 1 - Retratos  

Responder as questões da pág. 07 sobre o quadro "Moça com brinco de pérola" 

Para completar a atividade escolha imagens de olhos, boca, nariz de revistas, jornais  ou imprima e monte 
uma colagem, complete com detalhes como formato do rosto, cabelo, sobrancelha.  

Façam a pintura com lápis de cor, giz de cera ou canetinhas https://youtu.be/_9W6LR32K_k 

 LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS: página 213. 

Alunos on-line: Pintar e colar as capinhas nos cadernos, sendo que no caderno vermelho será a primeira 
parte Matemática e a partir da metade será Ciências. No caderno azul será a primeira parte Português e a 
partir da metade será História e Geografia. 
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TERÇA-FEIRA – 09/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: No caderno fazer a escrita por extenso de 1 a 20, continuando de 10 em 10 até 100 e de 100 

em 100 até 1000. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Confecção do cartaz sobre a pesquisa das atividades realizadas nas férias. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Os alunos que não participarem das aulas presenciais devem acessar o link: 

https://youtu.be/pQC56ncniec  

A dinâmica na música: Forte (F) / fraco (p) 

Forma da música: Introdução partes, A, B, C. 

Desafio Copo-lher 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Elaboração dos combinados com a turma. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Pesquisa sobre contos de fadas. Leitura do conto “Barba Azul” (1ª parte). 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA: Recortar os encartes das páginas 2, 3 e 4 e montar a roleta. Usaremos na 

aula de 5ª feira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/pQC56ncniec


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 10/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: páginas 3 a 6. 

Acessar o portal www.objetivo.br no conteúdo on-line e assistir o 1º vídeo do módulo 1- Somos seres huma-

nos até 5’50. Aula: Somos seres humanos, ou clique aqui. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

Conto Barba Azul (2ª parte). 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ED. FÍSICA: Estamos de volta! 

Agora vamos praticar bastante o jogo com alguém em sua casa, desenvolvendo as melhores estratégias para 

vencer! 

Após realizar o jogo por algumas vezes, responda as perguntas apresentadas no final da folha de atividades. 

Bom jogo! 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 1 – First Lesson – Whatever is lovely... 

Páginas: 2 a 4 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Whatever is lovely, think about it – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3744e16c-0c41-4c9f-b270-

7634786b8073&instituto=objetivo&referencia=201114_DaniellePadilha_Ingles_I_4Ano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Stop. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS: páginas 214 e 215. 

HISTÓRIA: fazer o desenho da página 4. 
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QUINTA-FEIRA – 11/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Conto Barba Azul (Final). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Jogo da roleta, páginas 5 a 8. 

Acessar o portal e assistir o 1º vídeo do módulo 1- Circuito de jogos, ou clique aqui. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Realização do jogo. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Páginas: 5 a 7 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Whatever is lovely, think about it – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fdb0186c-1b79-429f-8580-

75c9ecf9845e&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_I_4Ano_AD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Registro do jogo. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA: Dividir a folha do caderno em seis partes e fazer as tabuadas do 2 ao 7. 

Estudar as tabuadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=28618c0d-5d82-4b62-b2ad-c2845a8fe2dc&instituto=objetivo&referencia=201214_VanessaMartin_Matematica_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fdb0186c-1b79-429f-8580-75c9ecf9845e&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fdb0186c-1b79-429f-8580-75c9ecf9845e&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_I_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 12/02 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h h)  

PORTUGUÊS: páginas 121 e 122. 

Acessar o portal e assistir o 1º vídeo do módulo 1 - Histórias de reinos distantes, ou clique aqui. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer a história dessa incrível máquina, o computador! Depois, 

falaremos sobre o uso da Internet Segura e testaremos nossos conhecimentos sobre isso! Por último, vamos 

relembrar uma incrível aventura sobre segurança na Internet, em um lugar chamado Interland!!! Para assistir 

às explicações da professora Gabriela, CLIQUE AQUI. 

 

 Segurança on-line em qualquer lugar 

 Segurança e privacidade na Internet 

 Teste seus conhecimentos sobre seus dados pessoais na Internet 

 INTERLAND – teste seus conhecimentos sobre Internet Segura! 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS: páginas 97 e 98. 

Acessar o portal e assistir o 1º vídeo do módulo 1- Os biomas brasileiros e as relações alimentares entre os 

seres vivos até 5’40, ou clique aqui. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: página 123.  

Acessar o portal e assistir o 2º vídeo do módulo 1- Histórias de reinos distantes, ou clique aqui. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS (no caderno): Escreva o enunciado e realize a atividade. 

*Sua tarefa será escrever um texto se apresentando para sua professora e ilustrá-lo. Escreva seu nome, sua 

idade, onde você nasceu, o que gosta de fazer, fale sobre sua família e seus amigos. Conte o que te deixa 

feliz, o que te deixa triste e o que você espera do 4º ano. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4fc43b98-1e77-441b-b3c5-4948e53e2436&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_4Ano_AD
https://youtu.be/zCeMH_KQT3I
https://www.youtube.com/watch?v=emT6ltx4OeE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tRBEqeFTVPA&feature=emb_logo
https://new.safernet.org.br/content/jogue-com-crian%C3%A7as-dados-pessoais
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=daadb412-7c41-47c3-925b-939fa1a3bc35&instituto=objetivo&referencia=210108_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=68455f5c-9be5-41cb-9e8f-989e65c16256&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD

