
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 21 de Maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 24 a 28/05 

 
 

#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, fami-

liares 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/


 

 

 

A revisão para a avaliação de Matemática está no APP. 

 

SEGUNDA-FEIRA - 24/05 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ED. FÍSICA: Ginástica Rítmica - ARCO 

O aparelho arco, mais conhecido por nós como bambolê, é um aparelho cheio de 

possibilidades em uma apresentação de ginástica rítmica. 

Que tal aprender novos truques com este aparelho?  

Então, convido você a acompanhar o vídeo abaixo e explorar esses e muitos outros 

movimentos em mais um aparelho que promete muito aprendizado e diversão. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_kvsQ2wv-4Q 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: páginas 23 até 28. Clique aqui e assista ao vídeo. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

Continuação da 2ª aula. 

  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Conhecer as obras do Van Gogh, que aparecem no vídeo: https://youtu.be/fvSEFiValx8 

Depois de observar "Cadeira" obra importante do artista (https://images.app.goo.gl/oLBq5tkQBKVP8CY39),  

vamos montar uma colagem com dobradura. Assista o vídeo: https://youtu.be/4W_RDKPoB64 

Lição de casa: Matemática – caderno (Folhinha: termos da divisão). Realizar a atividade e colar a folha no 

caderno. 

Português - página 28 (Questão 8) e página 29. 

Para dar início ao nosso Projeto Pedagógico do 2º Bimestre - “Pequenos cientistas - Fogo”, assista ao vídeo 

indicado: https://www.youtube.com/watch?v=50dHAiyvi_0  

 

 

24/05 - AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 18H30 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_kvsQ2wv-4Q
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ea4be54e-4ad9-490c-8d15-dcc87f61f70a&instituto=objetivo&referencia=200319_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_4Ano_AD
https://youtu.be/fvSEFiValx8
https://images.app.goo.gl/oLBq5tkQBKVP8CY39
https://youtu.be/4W_RDKPoB64
https://www.youtube.com/watch?v=50dHAiyvi_0


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 25/05  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: Páginas 39 até 41. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 1’12 até 3’56. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: páginas 101 e 102. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 8’09 até o final. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 26 e 27 

Unidade 2 – A partitura 

Exercícios – figuras musicais e pausas 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Continuação da 2ª aula. 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Contação de história feita pela prô. 

Lição de casa – Matemática: Fazer a revisão com capricho e atenção e colar no caderno. Você já recebeu a 

revisão impressa com o título: “Revisão de MATEMÁTICA-AV1- 2º bimestre” 

Geografia- Ler a orientação da página 255, recortar os encartes das páginas 273 até 281 e montar a Linha 

do tempo, somente juntando uma folha na outra, seguindo a sequência. Neste momento você não deverá 

colar as imagens, pois faremos essa parte da atividade na aula de 6ª feira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b0d5e5b-8a8c-46f4-acb4-f5fda176a8b3&instituto=objetivo&referencia=200402_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=228a9599-71cb-42f2-b937-7e5caaef8e83&instituto=objetivo&referencia=200401_CibeleMonego_Matematica_II_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA - 26/05 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: páginas 32 e 33. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 7’02 até 8’37. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA: Páginas 172 até 174 e 178. Clique aqui e assista ao vídeo até 3’28. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ED. FÍSICA: Ginástica Rítmica - FITA 

O mais famoso dos aparelhos da Ginástica Rítmica chega hoje para encantar seus 

olhos e desafiar suas habilidades, já que exige muita resistência e movimentação 

constante de braços e punhos. E aí, topa esse desafio?  

Acompanhe no link abaixo alguns movimentos básicos e explore muitos outros usando toda a sua 

imaginação! LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Z9GgmrTgYbQ 

Te espero em nossa ADD! 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 2 – Fourth Lesson 

Páginas 20 e 21. 

Professor: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Be wise: Make the right choice – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a9920ca-a715-46a2-a973-

f1193cd233dd&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_4Aano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

Lição de casa: História - páginas 175 até 177. 

Português - páginas 30, 31, 34 e 35. 

 

26/05 - AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 18H30 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90910c78-ea1c-47f0-943f-8ad2cbec0514&instituto=objetivo&referencia=200319_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f19c383-6454-4558-996e-f38f424d700f&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Historia_II_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=Z9GgmrTgYbQ
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a9920ca-a715-46a2-a973-f1193cd233dd&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_4Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a9920ca-a715-46a2-a973-f1193cd233dd&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_4Aano_AD


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 27/05 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: Páginas 229 até 234. Clique aqui e assista ao vídeo até 10’19. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula.  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Páginas 127 até 130. Clique aqui e assista ao vídeo até 7’08. 

  

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Páginas 22 e 23 

Professor: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Be wise: Make the right choice – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a9920ca-a715-46a2-a973-

f1193cd233dd&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_4Aano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 3ª aula.  

Lição de casa: Matemática - páginas 160 e 161.   

Português - páginas 50 até 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=93a0a24d-a1bf-4b8e-a0d4-7ced1d930611&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Geografia_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=581002b1-1d07-4790-b33a-4f20798ef770&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a9920ca-a715-46a2-a973-f1193cd233dd&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_4Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a9920ca-a715-46a2-a973-f1193cd233dd&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_4Aano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 28/05  
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

GEOGRAFIA: Páginas 235 e 236. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 10’24 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, estudaremos sobre o nosso projeto pedagógico “Fo-

go – Pequenos cientistas”! Para isso, conheceremos desafios novos e realizaremos algumas pesquisas sobre 

o tema!  

 

 JOGOS DIVERSOS – ANIMAIS EM EXTINÇÃO 

 VEGETAÇÃO X DESMATAMENTO 

 QUEIMADAS NO BRASIL 

 PESQUISA – GOOGLE: Na aula de hoje, realizaremos individualmente no Google algumas pes-

quisas sobre o tema do nosso projeto pedagógico “Fogo - Pequenos cientistas”, para amplia-

ção do nosso repertório – incluir na pesquisa: ANIMAIS EM EXTINÇÃO / O PROBLEMA DAS 

QUEIMADAS NAS FLORESTAS DO BRASIL 

 

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) 

GEOGRAFIA: Organização da Linha do Tempo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: páginas 65 a 71. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 1’47 até 9’57. 

Lição de casa: Português - páginas 57 até 61. Clique aqui para assistir ao vídeo. Páginas 62 e 63. Clique aqui 

para assistir ao vídeo. 

Página 64. Acessar o QR- Code para realizar a atividade. 

 

  

  

  

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=93a0a24d-a1bf-4b8e-a0d4-7ced1d930611&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Geografia_I_4Ano_AD
https://wordwall.net/pt/resource/16223741/animais-em-extin%C3%A7%C3%A3o
https://wordwall.net/pt/resource/4161761/vegeta%C3%A7%C3%A3o-x-desmatamento
https://wordwall.net/pt/resource/4673901/queimadas-no-brasil
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ddcb46ae-8071-4ca5-8170-53177bf027b7&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7fe4478d-29df-4d34-b322-260fdbbe2948&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=46ec1630-b318-45f4-b9fc-ed02d7326921&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_V_4Ano_AD

