
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 25 de Junho de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 28/06 a 01/07 

 
 

  #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, famili-

ares 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/


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 28/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: No caderno escrever e desenhar o que você mais gostou de fazer neste bimestre. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: QUIZ E VOCÊ QUEM MANDA! 

Nessa semana vamos curtir uma aula “Tema Livre” e também participar de um Quiz 

para relembrar as inúmeras atividades realizadas nesse bimestre. Você não pode 

perder. Te espero em nossa ADD!  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

Continuação da 3ª aula. (Compartilhar com os amigos o que foi escrito). 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Espaço da Prática Musical 

              Danúbio Azul - EAD Colégio Objetivo -  Acessar o link: Danúbio Azul (com o prof. Renato)  

              Escravos de Jó - Acessar o link: Escravos de Jó 

              As ruas de Cairo – Acessar o link: As ruas de Cairo 

              Cai, cai balão – Acessar o link: Cai cai balão 

              Amanhecer – Acessar o link: Amanhecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c39ba279-caa3-4966-aa89-53f9a552030b&instituto=objetivo&referencia=210218_RenatoCardoso_Musica_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=95e1376a-97be-44f5-a25a-d493919dd53b&instituto=objetivo&referencia=210218_RenatoCardoso_Musica_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0e0ecd22-29ab-4063-89e2-4ba5a382b437&instituto=objetivo&referencia=210218_RenatoCardoso_Musica_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=35ea66f2-add2-4a80-afe8-3c33ca7049c9&instituto=objetivo&referencia=210218_RenatoCardoso_Musica_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=724c5434-c341-4104-b976-77a301b093e7&instituto=objetivo&referencia=210218_RenatoCardoso_Musica_V_4Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 29/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS:   June Festival – Atividades sobre festa junina, estudo de vocabulário, produção de bandeirinhas e 

brincadeira. 

Atividade Junina disponível no APP. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BINGO DE PALAVRAS. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

 
 
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

*BIBLIOTECA: Contação de história feita pela prô. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h 

HORA DO JOGO: STOP. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 30/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

DESAFIO DA TABUADA. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Atividade da apostila pág. 33 e 35 

Atividade sobre Ivan Cruz 

Assistir os vídeos: https://youtu.be/LLRvo9Ovt2A 

https://youtu.be/r3nartABXEw 

Confecção de uma peteca com sacolinhas plásticas: https://youtu.be/XxrsBKLXmq0 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ED. FÍSICA: CONTINUAÇÃO - QUIZ E VOCÊ QUEM MANDA! 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

RECREIO JUNINO COM A TURMA PRESENCIAL 

Para os alunos on line segue sugestão de jogos para se divertirem: 

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/LLRvo9Ovt2A
https://youtu.be/r3nartABXEw
https://youtu.be/XxrsBKLXmq0
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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 01/07 

 

REUNIÃO DE PAIS 

BOAS FÉRIAS!!! 

 

SUGESTÃO PARA AS FÉRIAS! 

 05 Bibliotecas virtuais: 

 Dentro da história 

 Eu leio para uma criança (estante virtual) 

 Domínio público – literatura infantil 

 Espaço de leitura 

 Livros grátis na Amazon 

 

https://www.dentrodahistoria.com.br/?utm_source=ddh&utm_medium=blog&utm_campaign=livros-gratis
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo&co_autor&no_autor&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra&co_idioma=1&colunaOrdenar=null&ordem=null
https://espacodeleitura.labedu.org.br/
https://www.amazon.com.br/s?bbn=6311441011&rh=n%3A6311441011%2Cn%3A5559842011&dc&fst=as%3Aoff&qid=1603724639&rnid=6311441011&ref=lp_6311441011_nr_n_15

