
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 18 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 4º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 21 a 25/06 

 
 

  #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. 

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. 

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!  

 

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. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

No dia 25/06, das 10 às 17h, recolheremos as atividades referentes ao 2º bimestre letivo: 
Todas as Apostilas do 2º bimestre (Matemática, Ciências, Português, História, Geografia, Inglês, Músi-
ca e não entregar apostila de Artes).  
PP: receita  
As revisões para as avaliações de Português e Matemática estão no APP. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 21/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ED. FÍSICA: QUEIMANDO CALORIAS: Semana 02 

Na aula de hoje iremos realizar uma atividade que certamente queima muitas calorias, 

independente dos exercícios realizados: O CIRCUÍTO!  

Serão quatro estações com diferentes atividades a serem realizadas, todas elas 

desenvovendo diferentes capacidades físicas. 

1- SLACKLINE  2- CORRIDA DE RESISTÊNCIA    

3- SKATE   4- LUTA DE ESPAGUETE 

Não perca nossa ADD e fique ligado para preparar um super circuito em casa. Te espero! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: No caderno, resolva essas situações-problema: 

1 - Felipe tem 69 carrinhos. Desses carrinhos, 
 

 
 são de ferro. Quantos carrinhos representam essa quantidade? 

2 - Karina tem 185 borrachas. Dessas borrachas, 
 

 
 são cheirosas. Quantas borrachas representam essa 

quantidade? 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Continuação do projeto de construção do quadrinho com pintura e colagem de palitos de fósforo.  

*Atividade adaptada para os alunos que não estão em aula presencial: assistir os vídeos sobre o artista Alfre-

do Volpi e fazer desenhos e colagens usando as bandeirinhas que o artista gostava tanto. 

https://youtu.be/sh98BczvDqA 

https://youtu.be/DQCXZvQ1s70 

https://youtu.be/B-PneSXHfVg 

Lição de casa: Português - Realizar a revisão com o título “ REVISÃO PORTUGUÊS-  AV2 -  2º BIMES-

TRE” com capricho e atenção e colar no caderno. Você já recebeu a revisão impressa, caso precise, ela en-

contra-se no APP. Ciências - Utilizar o encarte da página 83 para representar a transformação do milho em 

pipoca através de um desenho ou colagem. Ler as orientações nas páginas 47. 

Copie essas perguntas atrás do trabalho e responda: O que foi necessário para que essa transformação 

acontecesse? Essa transformação é química (irreversível) ou física (reversível)? 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sh98BczvDqA
https://youtu.be/DQCXZvQ1s70
https://youtu.be/B-PneSXHfVg


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 22/06  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

GEOGRAFIA: páginas 251 e 252. (Esta atividade será realizada coletivamente, durante a aula). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Projeto Pedagógico – FOGO – Pequenos cientistas 

Dança do fogo com clavas 

              Música: Matsuri - Kitaro 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

GEOGRAFIA: pesquisa sobre o município (Encartes). Não retirar as folhas da apostila. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Contação de história feita pela Prô. 

Lição de casa: Matemática: páginas 171 até 173. 

Português: páginas 136 e 137. 

 

Avaliação de Português – 18h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA - 23/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: pesquisa sobre o município (Encartes). Não retirar as folhas da apostila. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ED. FÍSICA: CONTINUAÇÃO 

Daremos continuidade as atividades em circuíto realizando juntos as seguintes atividades:  

1- MÚSICA / DANÇA  

2- DESAFIO DOS 100 DEGRAUS   

3- AGILIDADE / REAÇÃO 

Venha e vamos juntos em mais esse desafio. Até lá! 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Projeto Pedagógico – Memory Game 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

Lição de casa: Matemática - Realizar a revisão com o título “REVISÃO MATEMÁTICA - AV2 - 2º BIMES-

TRE” com capricho e atenção e colar no caderno. Você já recebeu a revisão impressa, caso precise, ela en-

contra-se no APP. 

Geografia - Desenhar e fazer as colagens no trabalho sobre o município. Não retirar as folhas da apostila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

QUINTA-FEIRA - 24/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Correções das lições de casa. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula.  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Projeto Pedagógico – Memory Game 

Obs.: Para os alunos que forem ficar on-line, o jogo da memória está disponível para ser retirado na secreta-

ria da escola. 

Atividade Junina disponível no APP. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 3ª aula. 

Lição de casa: Organizar todas as apostilas e atividades para entregá-las amanhã. 

 

Avaliação de Matemática – 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 25/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: Explicação individual sobre o roteiro de teatro que foi criado por cada um. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula.  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos diversos desafios sobre Festa Junina!!!  Além de continuarmos 

com as atividades envolvendo o nosso projeto pedagógico “Fogo – Pequenos cientistas”! �  

 

 VÍDEO: COMO SURGIU A FESTA JUNINA NO BRASIL? 

 DESAFIO DE IMAGENS – FESTA JUNINA 

 ANAGRAMA – FESTA JUNINA 

 CAÇA-PALAVRAS – FESTA JUNINA 

 ATIVIDADES DIGITAIS – FESTA JUNINA 

 FORCA – FESTA JUNINA 

 JOGOS DIVERSOS – FESTA JUNINA 

 Durante a aula, vamos conferir nosso álbum digital sobre o tema do nosso Projeto Pedagógico. 

_____________________________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PROJETO PEDAGÓGICO: Momento de compartilhar as receitas do projeto. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 4ª aula. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fIAxDWR8670
https://wordwall.net/pt/resource/3053469/festa-junina
https://wordwall.net/pt/resource/17860266/festa-junina
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1996
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=328&etapa=1&story=Festa+Junina+da+AD
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2082
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?procurar_por=festa%25junina&campo=area&pagina=2
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y

