
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 03 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 08/09 a 10/09 

 

 #fiqueemcasa 

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! 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao 

aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por 

aulas remotas. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 

Português: 

Olá queridos alunos!  

Apostila do 3º bimestre. 

Módulo 5 - Influências indígena e portuguesa. 

Para as aulas: Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Herança portuguesa I”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a05df8c8-ca84-40e6-81ae-

8d8e791953f9&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VII_6Ano

_AD 

 Aula 1: Leitura e atividades das páginas 47 a 49 (Interpretação de conto popular).  

 Aula 2: Leitura e atividades das páginas 50 a 52 (Modo Indicativo). Tarefa 50 

 Aula 3: Leitura e atividades das páginas 53 e 54 (Discurso direto e discurso indireto). Tarefa 51 

 
Bons estudos! 

 

Geografia: 

Módulo#6: A atmosfera terrestre 

Assistir as vídeoaulas: 

Aula#1: 6.4. Análise do Clima. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria (Atmosfera): 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1b5242fa-cfc3-4364-9368-

3b408b509788&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_6Ano_AD 

6.4.1 Construção de um Climograma. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04412069-ec25-4e73-ba27-

e336dd004f82&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_6Ano_AD 

Aula#2: 6.5. Fatores do Clima. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cde60e6f-2cb8-4cd7-ad94-

633d635f2b16&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_6Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos.  

Concluindo a Tarefa#23: “Analisando os climogramas”.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil. 

 
Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Laboratório de Programação TurtleArt.  

Módulo 9: Coordenadas. 

Ler a página 9. 

Atividade da página 8. (Enviar por e-mail para nota). 

Anotar o e-mail e a sua senha para usar na próxima aula de informática.  

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

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

Acesso ao turtle online: https://turtle.sugarlabs.org/  

 

História: 

 
Nesta semana não haverá aula devido ao Recesso Escolar e feriado da Independência. 
 
 

Matemática: 

1º aula- Assistir ao vídeo da professora Luciana. Multiplicação de decimais:  Clique aqui  

Páginas 64 até 66. 

2ª aula- Prévia do Projeto Pedagógico. 

Correção dos exercícios. 

 

Arte: 

Organização e produção de painéis e materiais visuais artísticos para o Projeto Pedagógico do 
3°bimestre.  
 

Ciências: 

Na Apostila 3 trabalharemos ainda no Módulo 12 – Vida e evolução - Célula como unidade de 

vida e organização do corpo humano. 

Aula 1: 12.1 - Célula - a unidade básica da vida. 12.2 - Organelas celulares 

Aula 2: 12.3 - Células são todas iguais. 12.4 - Níveis de organização        

Módulo 13 – TERRA E UNIVERSO 

FORMA, ESTRUTURA E MOVIMENTODA TERRA: A ESFERECIDADE DA TERRA 

13.1 - A esfericidade da Terra e sua curvatura 

Aula 3: Correção das TCs e revisão para a A2. 

Vocês deverão ler atentamente a parte teórica, grifar a principal ideia do texto e realizar todas as 

questões que surgirem ao longo dos módulos incluindo as TCs. 

                                                            Beijos carinhosos da Prô Fabi. 
                                                                                    Bons Estudos! 

 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
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Inglês: 

Apostila 3, Módulo 11  

Aula 1: Feriado 

Aula 2: Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: Present Continuous review 

Exercises  

Homework 33 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse o Módulo 11 – Let’s play it! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros 

quadros. Depois acesse o Módulo Let’s play it! No final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. 

Márcia. 

 
 

Educação Física: 

Tema: Volei. Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 


