
 

 

Inf.: 093/20              
 

 Bragança Paulista, 13 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

  Planejamento Semanal de 13/05 a 19/05 

 

   #fiqueemcasa 

Sabemos que na semana que passou todos foram muito colaborativos, atentos e desenvolveram 

suas obrigações com primor.  

Assim, vamos dar continuidade as nossas Atividades Remotas, pois há muito trabalho e aprendi-

zado pela frente. 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e 

se necessário for, volte e leia novamente. 

 

 Toda quarta-feira, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 

www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”. Nestes planejamentos, nossos pro-

fessores, elaboraram as atividades da semana que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês 

deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; 

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 

(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 

dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida 

entre em EAD e “CONTEÚDO ON-LINE” e automaticamente você será direcionado para as 

disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir os vídeos sugeridos será muito importante para melhor compreensão do 

conteúdo e na execução das tarefas da apostila. 

 Junto com o planejamento enviaremos um link de vídeo desenvolvido pelos seus professores, 

que vocês deverão acessar, antes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações 

importantes para que as atividades sejam concluídas com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 

deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-

so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-09-27) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 Semanalmente terão em horários pré-estipulados os plantões de dúvida com seus professo-

res da nossa unidade de ensino. 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho! 

 

Segue programação da semana: 

 

Programação: 

 

Português: 

Acessar o link https://youtu.be/xfSG_9btHss com as orientações da professora Adriana Diniz. 

 

 Módulo 2 (A língua na comunicação). 

 Leitura e realização das páginas 68 e 69. (Quadro sobre Classe de palavras). 

 Como reforço do conteúdo realizar a tarefa 15. 

 Assistir a vídeo aula da professora Andréa Castelaci “Palavras II”:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71e1833a-0331-4dbf-ae3b-

a4969f1e082c&instituto=objetivo&referencia=200127_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_6

Ano_AD 

 Realizar as atividades das páginas 70 e 71. (Palavras primitivas).  

 Como reforço do conteúdo realizar tarefa 16. 

 Leitura e realização das páginas 72 e 73. (A importância da língua). 

 Como reforço do conteúdo realizar as tarefas 17 e 18. 

 Proposta de produção das páginas 75 e 76. (Através da foto apresentada na apostila escrever 

uma carta ao colega imaginando a situação). 

 Redigir em folha separada para ser entregue no retorno! 

 

Sugestão: Acessar o conteúdo interativo e jogar “Encaixe certo”! Convide os familiares! Será divertido! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xfSG_9btHss
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71e1833a-0331-4dbf-ae3b-a4969f1e082c&instituto=objetivo&referencia=200127_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71e1833a-0331-4dbf-ae3b-a4969f1e082c&instituto=objetivo&referencia=200127_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71e1833a-0331-4dbf-ae3b-a4969f1e082c&instituto=objetivo&referencia=200127_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_6Ano_AD


 

 

 

Matemática: 

Acesse o link https://youtu.be/TTICZolgBb8 com as orientações da professora Daniela. 
 

 Módulo 3 - assistir aos vídeos:  
Ângulo de visão I  
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=81876109-2fe1-458f-a674-
e0a45416dc79&instituto=objetivo&referencia=200203_RosanaSantos_Matematica_III_6Ano_AD 

 Ângulo de visão II 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45c6993b-a3f3-42b4-a0aa-
b919831955fd&instituto=objetivo&referencia=200203_RosanaSantos_Matematica_IV_6Ano_
AD 

 Resolver os exercícios das páginas 106, 107 e 112. 

 Tarefa de casa: 13. 
 

 Módulo 4 - assistir aos vídeos:  
Polígonos I: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=94a9d4e7-6e38-4f54-bd68-
4e91481ab235&instituto=objetivo&referencia=200203_RosanaSantos_Matematica_V_6Ano_AD 
Polígonos II: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0d644fe2-74db-4e37-9f3e-
2ef423888a0e&instituto=objetivo&referencia=200203_RosanaSantos_Matematica_VI_6Ano_AD 

 Realizar a página 113. 
 Resolver os exercícios da página 120 e 121. 
 Tarefa de casa: 14. 
 Revisão: módulo 4 páginas 122 e 123. 

 
Ciências: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=sNjcYKLHC7o&feature=youtu.be com as orienta-
ções da professora Fabiana. 
 

 Módulo 4  - Terra e Universo -  Forma, estrutura e movimentos da Terra: A estrutura do nosso 
planeta (página 43 a 46). 
Questões página 44 e 46 + TC 8. 

 Laboratório 4 (pág. 69) - uso de sucata ou confecção de cartaz. Deve ser realizado um pe-
queno vídeo explicativo ou tirar fotos e postar no facebook marcando a professora Fabiana 
Colagrande e compartilhar com os colegas. Mãos à obra! 

 

Acessar o site: 
www.objetivo.br aulas EaD - Conteúdo on-line - Ciências - http://www.objetivo.br/portal-aluno/central 
 
Primeiramente pela apostila faça resumo ou grife a principal ideia, realize as atividades e em segui-
da acesse a vídeo aula da professora Luana no final de cada módulo e confira as respostas das ati-
vidades propostas.  
Lembre-se, teremos plantões de dúvidas a partir da próxima semana, portanto, não se esqueçam de 
anotar todas as dúvidas e curiosidades que possam surgir ao longo do percurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TTICZolgBb8
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http://www.objetivo.br/
http://www.objetivo.br/portal-aluno/central


 

 

 

Arte: 

Acessar o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=O_mPQ0PdzSM&list=PLnvcBqMpcdsOSuAOsooyTJY4MjusOV

WEF com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

 

 Ler as páginas 18 (As ideias e os recursos artísticos) e página 19 (Os recursos da fotografia) 

no Módulo 2 da nossa apostila de Arte.  

 Após a leitura, respondam a página 19 sobre o significado da palavra fotografia.  

 Sigam as orientações no rodapé da página 18 para acessar o portal e obter imagens sobre o 

texto. (https://www.objetivo.br/conteudoexterno/conteudoonline/arte/nicephore.html) 

 Também, assistam a vídeo aula da professora Mariane Cavalheiro sobre "Os artistas - as 

ideias e os recursos artísticos", fazendo o seguinte procedimento: acessando o seu login no 

portal do objetivo, EAD, conteúdo online, arte, módulo 2 artistas.  

(http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=22272071-bfea-419f-83e3-

a07607ade199&instituto=objetivo&referencia=22272071-bfea-419f-83e3-a07607ade199) 

 As apostilas de Arte poderão ser retiradas na secretaria da escola na data que irão retirar as 

do 2º bimestre. 

 

Geografia: 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=quO-8ytVNe4 com as orientações do professor 

Arthur. 

 

 Caderno#1 

 Revisão Módulo#2: 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-

dra Maria, no caderno. 

 4. Terra, um planeta muito especial! Páginas 41 e 42. Vídeo aula: Terra, um planeta muito 

especial! Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b41134d1-3e11-4bea-8ffb-

17b8dbfc26d3&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_6A

no_AD 

 4.1. A litosfera. Página 43. Vídeo aula: A litosfera e A hidrosfera. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=aca2cbb4-1494-4cba-9df7-

6a29cd3dac7d&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_6

Ano_AD  

 4.2. A hidrosfera. Página 44. 

 4.3. A atmosfera. Página 45. Vídeo aula: A atmosfera e A biosfera. Link:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9e1a1cde-6f60-4f2a-8c38-

a26a061f6f46&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_VIII_6A

no_AD 

 4.4. A biosfera. Páginas 45 e 46. 

 

Bons Estudos!!! 
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História: 

Acessar o link https://youtu.be/iLzjT3DswAY com as orientações da professora Patrícia. 

 

 Acessar os links dos EAD: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6757e83d-938b-47fd-96be-

04db67192c18&instituto=objetivo&referencia=190411_FernandoEvangelista_Historia_VII_6An

o_AD  

Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista.  

Aula: Modos de vida das primeiras sociedades. 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=548db586-bc24-4bee-a61b-

a78cbeb97a98&instituto=objetivo&referencia=190411_FernandoEvangelista_Historia_VIII_6A

no_AD  

Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

Aula: A agricultura entra em cena. 

 Módulo 4: Transformação: Natureza, paisagem e sociedades: páginas 44 a 51. 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as vídeo aulas. 

 Fazer os exercícios das páginas 45, 46, 47,48 e 51. 

 Fazer a tarefa de casa 9. 

 

Informática: 

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=uiL22cCOC0w com as orientações da professora 

Adriana Macedo. 

 

 Módulo 3: O Computador e as cores. 

 Ler as páginas 14,15 e 16.  

 Atividades das páginas 16 e 17. 

 No caderno fazer a atualidades. (Ler a notícia escolhida e fazer o resumo). 

 Lembrando de colocar o título, a data e o site.  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br 

 

Inglês 

Acessar o link https://youtu.be/spCs3YOVcaE com as orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila, Módulo 3 e 4, páginas 25 a 33.  

 Leitura do texto. 

 Novos vocabulários 

 Pontos gramaticais:  

 Personal Pronoun. 
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 To be (ser / estar)  

 Question Words: (pronomes interrogativos)  

 Who / What / Where / When / How old. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Exercícios extras páginas 39 e 40. 

 Homework 5 a 8. 

 Homework 9 a 12.  

 No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdos Aca-

dêmicos, disciplina Inglês, no campo Orientações, clique em 1º bimestre, vídeo com a profes-

sora Márcia.  

 Ainda no site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo 

On-line, disciplina Inglês, acesse Módulo 3 – The weather is bright! (Objetivo Talks), faça os 

exercícios e Modulo 4 – A math class! (Objetivo Talks) e faça os exercícios.  

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/J2nJ4vddyTI com as orientações do professor Giovane. 
 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

 

https://youtu.be/J2nJ4vddyTI

