
 

 

 
Inf.: 0760/20 

 
 

Bragança Paulista, 18 de novembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 18/11 a 24/11 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-
vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 

às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 

Direcional será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 

avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

Português: 

 

 Olá querido aluno!  

 Apostila do 4º bimestre. 

 Módulo 8- A arte na voz do povo. 

 Atividade de criação: Esquete. 

 Você irá criar o texto de um esquete que seja engraçado, divertido, que apresente alguma 
embrulhada, como no Auto da Compadecida. Pode ser a encenação de algum episódio en-
graçado que tenha vivido ou presenciado, ou até mesmo uma piada. O planejamento está nas 
páginas 61 e 62. 

 Que tal apresentar na aula ou gravar um vídeo? Será bem divertido! 

 Correção das tarefas de casa e revisão para o Provão. 

 Voltaremos ao conteúdo gramatical das páginas 41 e 42. (Modos verbais). 

 Leitura e interpretação de atualidades em aula. 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#8: A Biosfera 

 Assistir as vídeoaulas: 

 8.2. Ecossistema e Bioma. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17986c09-d205-414a-888f-
62277d062771&instituto=objetivo&referencia=Ecossistema%20e%20Bioma 

 8.3. O Jogo da Biosfera. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria:  

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=161014_alexandrafigueiredo_
geografia_iv_6ano_ad 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 35 a 
40. Concluindo as Tarefas propostas e Brincando e aprendendo com o Jogo da Biosfera 
(Cards no finalzinho da Apostila).  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 Módulo 12: Condicional. 

 Ler as páginas 23 e 24. 

 Atividade da página 24. 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   
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História: 

 

 Módulo 19 – Mulheres: políticas, guerreiras e bruxas – Revisão. 

 1 vídeo -  Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Mulheres: políticas, guerreiras e bruxas  

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8621f22-88ee-41cc-acac-
7bc61e8d144a&instituto=objetivo&referencia=Mulheres:%20pol%C3%ADticas,%20guerreiras
%20e%20bruxas 

 

Matemática: 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Divisão de um número inteiro em partes desiguais I 
Clique aqui. 

 Fazer a página 115. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Divisão de um número inteiro em partes desiguais II 
Clique aqui. 

 Fazer as páginas 118 até 120. 

 Tc 54. 

 Revisão do módulo 16: páginas 120 até 123 

 Módulo 15: Construção. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana.      Clique aqui 

 Fazer as páginas 90 e 91. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana.  Construção de algorítimo. Clique aqui 

 Fazer as páginas 94 até 98. 

 Tc 51 e 52 

 

Arte: 

 

 Apostila página 34; 

 Tema: Heitor dos Prazeres  

 Ler texto e assistir o vídeo sobre o artista https://youtu.be/7f03nDM0eIc 
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba46e196-8ec5-48c3-afba-338bf9b22216&instituto=objetivo&referencia=Unidades%20de%20medida%20de%20comprimento,%20massa%20e%20%C3%A1rea%20(I)
https://youtu.be/7f03nDM0eIc


 

 

 

 

Ciências: 

 

 Dando sequência a Apostila 4 no Módulo 17 – Forma, estrutura e movimento da 
Terra: rotação e translação da Terra. 

 17.2. Determinação dos pontos cardeais 

 Da página 33 a 36, responder as questões que surgem ao longo do tópico e a TC 28. 

 Não se esqueçam de acompanhar o conteúdo pelo site do Colégio 
www.objetivo.com.br, assistir o segundo vídeo da Professora Maria Lúcia. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=074ebde6-ce82-4f36-a386-
444fa2a15bb0&instituto=objetivo&referencia=Forma,%20estrutura%20e%20movimento
s%20da%20Terra:%20rota%C3%A7%C3%A3o%20e%20transla%C3%A7%C3%A3o 

 

Bons Estudos! 

 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 15, páginas 22 e 23 

 Text Comprehension 

 Grammar: Simple Present  

 Vocabulary: time 

 Homework 44 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 15 – It’s Christmas time! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos seis primei-
ros quadros. Depois acesse Módulo 15 – It’s Christmas time! Faça os exercícios propostos. E no 
final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

 Acessar o link https://youtu.be/PjRn9TnzlMk para realizar as atividades propostas pelo profes-
sor Giovane. 

 

A Coordenação. 
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