
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 23 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 26/04 a 30/04 

 

#fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-
dida 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 
sanadas 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 necessida-
des! 

 

 

 

 

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


 

 

 
 
 
 

Português: 

 

 Olá queridos alunos!  

 Estamos iniciando a apostila do 2º bimestre, apostila 2: 

 Módulo 3 - A origem da língua. 

 Assistir à vídeoaula da professora Andrea Castelaci: “Uma maneira de explicar um fato”: 
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.
211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151207_andrea
martins_linguaportuguesa_ii_6ano_ad.ism%2fmanifest 

 Realizar as atividades das páginas 3 a 17.  

 Interpretação do mito: Rômulo e Remo, adjetivos e verbos. 

 Como reforço do conteúdo realizar as tarefas 19 e 20. 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 
Caderno#2: Início do 2 bimestre!!! 

 Módulo#3: Orientação e Localização 

 Assistir a vídeo aula do Módulo#2, com a professora Alexandra: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2c5da8f4-a7a3-4eaf-a28f-
206ea531ccf2&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_6Ano_AD 

 Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

 2021 está demais e Abril é o mês dos Abridores (do Latim “Aprilis”, que significa “abrir novas culturas, 
germinar”) de Apostila Nova!!! 

Boa semana, ser humano! 
 
 

Informática: 

 Módulo 3:O computador e as cores. 

 Ler as páginas 16 e 17. 

 Fazer no  powerpoint um resumo de como foi a caça ao tesouro na sua casa. (Coloque os passos que 
a pessoa escolhida fez para achar o tesouro- e envie por e-mail)  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

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

 Acessar o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9ClMbwRSWLU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_ii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_ii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_ii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2c5da8f4-a7a3-4eaf-a28f-206ea531ccf2&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2c5da8f4-a7a3-4eaf-a28f-206ea531ccf2&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_6Ano_AD
http://www.objetivo.br/
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9ClMbwRSWLU


 

 

 
 
 

História: 

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

 

Revisão dos módulos, 1, 2, 3 e 4 para o Provão. 
- Séculos. 
- Mitos. 
- Período Paleolítico e Neolítico. 
- Migrações e povoamento da América. 

          
 
 
AULA 2 

MÓDULO TEMA 

 PROVÃO 

 
 

Matemática: 

 Apostila 2: Divisibilidade: paridade de um número natural. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana.    Clique aqui. 

 Páginas 3 até 7. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana.  Clique aqui. 

 Páginas 8 até 11 

 Tc 16. 

 Critérios de divisibilidade. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana.  Clique aqui. 

 Critérios de divisibilidade. 

 Páginas 12 até 16. 

 Tc 17. 

 

Arte: 

 Apostila pág. 29 módulo 2 - Fotografia sequencial  

 Assistir vídeos: https://youtu.be/9TLJ2ZYPqs0   https://youtu.be/4cSMG5XAq7c 

 Montar uma colagem com fotos de revistas. 

 Criando um painel em aula. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=88fa7639-80c2-46a7-8641-3459886a0775&instituto=objetivo&referencia=210407_RosanaSantos_Matematica_I_6Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=39c9bcb4-3713-4e53-9a09-56d93cb48cde&instituto=objetivo&referencia=210407_RosanaSantos_Matematica_II_6Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9d7bec95-f91e-4447-807f-7e1874d83d19&instituto=objetivo&referencia=210407_RosanaSantos_Matematica_III_6Ano_AD_ZOOM
https://youtu.be/9TLJ2ZYPqs0
https://youtu.be/4cSMG5XAq7c


 

 

 

  

 

Ciências: 

 Nessa semana finalizaremos o 1º Bimestre. Realizaremos as atividades de laboratório e iniciaremos a 
Apostila do 2º Bimestre.  

 

                                                                  Beijos carinhos da Prô Fabi. 

                                                                                                  Bons Estudos! 

 
 

Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 4, páginas 38 a 40 

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: verb to be  

 Personal Pronoun  

 Review: Professions 

 Resolver os exercícios propostos 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disciplina In-
glês, acesse Módulo 4 – A math class! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos quadros. Depois aces-
se Módulo 4 – A math class! E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web 
(unip.br) 

 

Educação Física: 

 Tema: Esportes Corfebol.  

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8764d7a6-d76e-465c-9ed0-fa71ec01f26c&instituto=objetivo&referencia=191211_MarciaSantos_Ingles_IV_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8764d7a6-d76e-465c-9ed0-fa71ec01f26c&instituto=objetivo&referencia=191211_MarciaSantos_Ingles_IV_6Ano_AD

