
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 4º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 20 a 24/09 

 
         

 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

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

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1                                                                                                

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão ser 

acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sin-

toma referente ao aluno, familiares e pessoas de 

convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas 

remotas.  

 

    Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 20/09 
 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Páginas 44 até 46. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 5’31 até o final. 

Páginas 47 e 48. Clique aqui e assista ao vídeo até 4’40. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: GRANDES JOGOS III 

Encerraremos as atividades de grandes jogos iniciadas na semana passada 

alinhando as ações dos alunos que estão online com os colegas do presen-

cial, ao realizar uma das atividades criadas pelos amigos online em nossa 

aula presencial. 

Vai ser muito legal pôr em prática uma atividade desenvolvida pelos próprios 

alunos e analisar a originalidade e qualidade desse jogo. 

Vamos todos participar! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) - Continuação da 1ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: Página 212. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 15 a 17 

                 Módulo 3 – A música pelo mundo: Músicas, danças e instrumentos musicais 

                 A música pelo mundo - América (Exploração e Descoberta) 

                 EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de música  (com o Prof. Renato) 

 

Lição de casa: Ciências- Fazer a Revisão AV2- CIÊNCIAS- 3º bimestre com capricho e atenção e 

colar no caderno. 

Português- Ler as orientações das páginas 223 e 224. Clique aqui e assista ao vídeo. Utilize as pá-

ginas 295 até 300 do material cartonado para produzir sua história em quadrinhos. Capriche! 

Entrega dia 28/09. (VALE NOTA) 

 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793fdd4e-a57e-49fc-9317-3cb19d7b3649&instituto=objetivo&referencia=200605_CibeleMonego_Matematica_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1659d55f-b8fd-40cc-b2c4-6c66db994408&instituto=objetivo&referencia=200605_CibeleMonego_Matematica_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=214be3b2-9f55-48ae-a975-f413863b63e9&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9d63cd10-4256-4eaa-8d44-84a10f5b323e&instituto=objetivo&referencia=210723_RenatoCardoso_Musica_III_4Ano_AD_ZOOM%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=abea2868-fcda-42fd-99e0-a4f86c17a427&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XI_4Ano_AD


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 21/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS:   Projeto Pedagógico 

Obs.: Para os alunos que estiverem assistindo a aula remotamente, as atividades a serem desenvol-

vidas no Projeto Pedagógico estão disponíveis no APP. (Atividade:The guarana legend) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Páginas 49 e 50. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 4’40 até 11’46. 

Páginas 51 até 53. Clique aqui e assista ao vídeo até 12’44. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h – 16:30h)  

BIBLIOTECA 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Colar a folhinha dos números ordinais no caderno. 

Lição de casa: Matemática- Página 50 (Questão 5) e páginas 69, 70 e 71. 

 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS ÀS 18:30H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://objetivobraganca.ultramax.com.br/gestaoescolar/admin/materialAulaDownload?id=8257&downloadDevice=downloadDevice&conversationContext=2
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1659d55f-b8fd-40cc-b2c4-6c66db994408&instituto=objetivo&referencia=200605_CibeleMonego_Matematica_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ee842fa-a2bb-4836-a1c6-321030da01cd&instituto=objetivo&referencia=200605_CibeleMonego_Matematica_IV_4Ano_AD


 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA – 22/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Páginas 63 até 65. Clique aqui e assista ao vídeo até 9’23. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Apostila pág. 33 - xilogravura  

Vídeos sobre xilogravura e confecção de uma isogravura  

Para entender o processo de uma gravura:  

https://youtu.be/O5M8rqqeO4k 

https://youtu.be/8sq9Qq-wrls 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Dentro das ações do Projeto Pedagógico desse 3º Bimestre iremos trabalhar 

sobre a temática “Entre lendas e tradições: as Olimpíadas do Índio”. 

Sem dúvida será algo muito produtivo e que irá alinhar diversão e conheci-

mento. 

Não deixe de participar!  

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 1ª aula. 

 

Lição de casa: Português: Fazer a Revisão AV2 de PORTUGUÊS - 3º bimestre, com capricho, aten-

ção e colar no caderno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=15bf0fe0-7504-46ec-8b7c-7033eb056774&instituto=objetivo&referencia=200611_CibeleMonego_Matematica_II_4Ano_AD
https://youtu.be/O5M8rqqeO4k
https://youtu.be/8sq9Qq-wrls


 

 

 
 
 

QUINTA-FEIRA – 23/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Páginas 66 e 67. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 9’23 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Projeto Pedagógico 

Obs.: Para os alunos que estiverem assistindo a aula remotamente, as atividades a serem desenvol-

vidas no Projeto Pedagógico estão disponíveis no APP. (Atividade:The guarana legend) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

MATEMÁTICA: Páginas 72 até 74. Clique aqui e assista ao vídeo até 11’05. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 4ª aula. 

 

Lição de casa: Matemática: Páginas 90 até 92, 96 e 97. 

No caderno, divida a folha em seis partes. 

Resolva as multiplicações com atenção. (VALE NOTA) 

a) 32 x 16=                                                         d) 38 x 23= 

b) 45 x 13=                                                         e) 36 x 15= 

c) 27 x 24=                                                         f) 56 x 18= 

 
 

  AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H 

 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=15bf0fe0-7504-46ec-8b7c-7033eb056774&instituto=objetivo&referencia=200611_CibeleMonego_Matematica_II_4Ano_AD
https://objetivobraganca.ultramax.com.br/gestaoescolar/admin/materialAulaDownload?id=8257&downloadDevice=downloadDevice&conversationContext=2
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c5a4caaa-8b51-4c22-b123-21ce0ff90ffd&instituto=objetivo&referencia=200611_CibeleMonego_Matematica_IV_4Ano_AD


 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA – 24/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Correção das lições. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) - Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: Páginas 217 e 218. Clique aqui e assista ao vídeo. 

  Páginas 219 e 220. Clique aqui e assista ao vídeo até 13’40. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) - Continuação da 3ª aula. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA:  

Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o nosso pro-

jeto pedagógico “O bonito desta vida é ter história para contar – A 

lenda do guaraná”. Para isso, reuniremos os grupos e finalizare-

mos a gamificação (criação de jogos), envolvendo o nosso pro-

jeto, além de jogos para comemorarmos a chegada da primavera! 😉😊 

  Word wall (plataforma de criação de jogos) 

  JOGOS DA PRIMAVERA 

ATENÇÃO – Apresentação dos jogos: 01/10/2021 

 
 ENVIAR LINK DO JOGO FINALIZADO NO E-MAIL DA PROFESSORA GABRIELA  
 (profgabi@gmail.com) até 27/9/21 
 
 Os links dos jogos das duas turmas serão compartilhados na programação de Informá-
tica da 1ª semana de outubro (Objetivo Bragança – Orientação On-line) 
 

Lição de casa: MATEMÁTICA- Fazer a Revisão AV2 de MATEMÁTICA - 3º bimestre, com capricho, 

atenção e colar no caderno. 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ed6e93a6-ae30-4077-94db-f10450ca6969&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f17ff8f1-8000-42b3-9f36-8991e13dde28&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_4Ano_AD
https://wordwall.net/pt
https://wordwall.net/pt/resource/4483037/jogo-da-mem%C3%B3ria-primavera
mailto:profgabi@gmail.com

