
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 28 de Maio de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 4º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 31/05 a 04/06 

 
 

  #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, 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/


 

 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA - 31/05 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: páginas 179 até 182. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: SEMANA ESPORTES RADICAIS I - ESCALADA 

Nas próximas semanas vamos conhecer alguns esportes de aventura, práticas es-

sas realizadas em diferentes espaços, tanto urbanos quanto na natureza! Hoje va-

mos conhecer um pouco mais sobre a ESCALADA sua capacidade de desenvolver 

a atenção e a concentração, além da força, o equilíbrio e a resistência muscular. 

Para quem está em casa, sugerimos que assista ao vídeo abaixo e monte um super circuito de escalada e 

sua casa!!! LINK: https://www.youtube.com/watch?v=O0xwxcCayWI 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Páginas 72 até 74. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 10’20 até o final. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 27 a 30 

Unidade 2 – A partitura  

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:   Partitura exercícios (com o Prof. Renato) 

O compasso musical 

Exercícios  

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:   Compasso (com o Prof. Renato) 

 

Lição de casa: História – página 183 (Pesquisar dois instrumentos náuticos que foram utilizados pelos na-

vegadores entre os anos de 1400 e 1600, colar as imagens e escrever seus nomes e suas utilidades). 

Português - página 72 (desenho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7a8d3b06-1daf-4bf6-9092-15b3dde25ada&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Historia_III_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=O0xwxcCayWI
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ddcb46ae-8071-4ca5-8170-53177bf027b7&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6fc61ce4-d881-4798-b040-a3828f432be7&instituto=objetivo&referencia=210330_RenatoCardoso_Musica_III_4Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78b30f8a-d65f-49f7-9bd9-ad1c07292570&instituto=objetivo&referencia=210330_RenatoCardoso_Musica_IV_4Ano_AD_ZOOM


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 01/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Apostila 2 – Fourth Lesson 

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  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

GEOGRAFIA: páginas 237 até 240. Clique aqui e assista ao vídeo  

 

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) 

CIÊNCIAS: páginas 42 até 45. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 3’56 até 10’07. 

Lição de casa – Geografia - páginas 239 (questão 2) e 240 (questão 3). 

Português - páginas 122 e 123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c7c3d75-6389-4730-b16b-952a4c89acd6&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Geografia_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b0d5e5b-8a8c-46f4-acb4-f5fda176a8b3&instituto=objetivo&referencia=200402_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 02/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

GEOGRAFIA: Páginas 241 e 242. Clique aqui e assista ao vídeo até 2’53. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Conhecendo quadros de Natureza morta. Assista ao vídeo: https://youtu.be/MgTFWXn0V54 

Depois de conhecer sobre o assunto, construir uma fruteira com prato de papelão e tintas.  

Acrescente frutas de papéis coloridos. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ED. FÍSICA:  SEMANA ESPORTES RADICAIS II - PARKOUR 

Retomaremos nossa aula sobre esportes radiciais com o PARKOUR, onde teremos novos 

desafios para transpor obstáculos urbanos, como bancos, muros e escadas. Portanto não perca e venha 

conosco aprender mais sobre os esportes de aventura! Para quem está em casa, sugerimos acompanhar o 

vídeo apresentado no link abaixo: LINK: https://www.youtube.com/watch?v=nGo_r8Kh7ek 

Vai ser demais! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: páginas 131 até 133. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 7’08 até 17’06. 

Lição de casa: Português - páginas 75 até 77. Clique aqui e assista ao vídeo até 4’53 que trará orientações 

para você realizar sua produção de texto. 

Projeto Pedagógico – Escolher uma receita, que deverá passar pela ação do fogo, para realizar junto com 

um adulto da família. A receita escrita será entregue junto com as apostilas do 2º bimestre e deverá ser feita 

com a letra do aluno. A atividade deve ser registrada em duas fotos: 1ª – O (A) aluno (a) com os ingredientes 

da receita; 2ª - O (A) aluno (a) com a receita pronta. As fotos devem ser enviadas para o WhatsApp da secre-

taria do colégio em um dos números indicados até o dia 14/06 (4034 6660 ou 4034 6661) com a indicação da 

sala 4º A ou 4º B. 

  

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3a55a03c-2285-45e2-9bf6-fd29c59a1202&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Geografia_III_4Ano_AD
https://youtu.be/MgTFWXn0V54
https://www.youtube.com/watch?v=nGo_r8Kh7ek
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=581002b1-1d07-4790-b33a-4f20798ef770&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7b31fb8-daab-4e91-a684-c3240630f844&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 03/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Páginas 78 até 81. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 4’53 até 12’57. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Páginas 24 e 25 

Professor: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Be wise: Make the right choice – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0555885f-5c08-42bc-9953-

df4d12789efa&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_IV_4Aano_AD  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HISTÓRIA: Páginas 184 até 186. Clique aqui e assista ao vídeo. 

Páginas 187 até 189. Clique aqui e assista ao vídeo até 5’34. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 4ª aula. 

Lição de casa: Português - páginas 124 até 127. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7b31fb8-daab-4e91-a684-c3240630f844&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0555885f-5c08-42bc-9953-df4d12789efa&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_IV_4Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0555885f-5c08-42bc-9953-df4d12789efa&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_IV_4Aano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c7ff6e98-e3a5-4afe-b02c-710ff48ced4c&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Historia_IV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f16bcc78-f242-4dc4-bc5b-75a97e411964&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Historia_V_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 04/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Páginas 190 até 192. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 5’34 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

GEOGRAFIA: Páginas 243 até 245. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 2’53. 

Páginas 245 até 247. Clique aqui e assista ao vídeo até 3’47. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Continuação da 3ª aula. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, conheceremos uma história e um joguinho sobre o 

Meio Ambiente (Dia 05 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente) e continuaremos com as atividades envol-

vendo o nosso projeto pedagógico “Fogo – Pequenos cientistas”! Também teremos uma atividade nova de 

lógica de programação, que todos vão curtir muito! 

 VÍDEO: COMO CUIDAR DO MEIO AMBIENTE? 

 JOGO: MEIO AMBIENTE 

 JOGO 2: MEIO AMBIENTE 

 PROGRAMAÇÃO: ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS 

______________________________________________________________ 

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 

 

Lição de casa: História: página 192 (desenho). 

Matemática: Pág. 162 e recortar os encartes das páginas 8 até 12 (Baralho de frações). 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f16bcc78-f242-4dc4-bc5b-75a97e411964&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Historia_V_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3a55a03c-2285-45e2-9bf6-fd29c59a1202&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Geografia_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f89dad1b-5d11-48cc-a707-db16c8e693c7&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Geografia_IV_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=Ekbd_hSQOhc
https://wordwall.net/pt/resource/4210766/meio-ambiente
https://wordwall.net/pt/resource/14186483/meio-ambiente
https://www.scriptacademy.net/alice-in-wonderland
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y

