
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 24 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 4º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal 27/09 a 01/10 

 
         

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sinto-

ma referente ao aluno, familiares e pessoas de conví-

vio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

    Atenciosamente,  

 

 

 

 

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


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 27/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: FECHAMENTO DO BIMESTRE 

Aos poucos, nossa rotina escolar vai voltando ao normal, ou o mais próximo 

disso. Dessa forma, algumas práticas que faziam parte de nossa rotina vão 

sendo retomadas. Uma delas é o tradicional futebol na última semana de cada 

bimestre. Com todos os cuidados que ainda devem ser tomados, jogaremos na aula de hoje! 

Vai ser SHOW DE BOLA!!! 

 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

PORTUGUÊS: Páginas 213 até 215. Clique aqui e assista ao vídeo. 

Página 221. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 13’40 até o final. 

  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h) 

ARTE: Atividade sobre o artista Kandinsky. Fazer um desenho e pintura com formas variadas. 

Criar uma composição abstrata. Assista o vídeo: https://youtu.be/KWk5xLUBhG0 

 

Lição de casa: Português - Página 216. 

Matemática - Páginas 100, 101 e 102. 

Ciências - Página 193 do material cartonado. Seguir as orientações da página 168 e montar o pla-

neta Terra. Capriche no trabalho. Para dia 1/10 - 6ª feira. Nesse dia, todos mostrarão o trabalho para 

a turma. 

 

 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA ÀS 18:30H  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=968cf7c2-19b4-4127-99ef-8b6133b099bc&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f17ff8f1-8000-42b3-9f36-8991e13dde28&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_4Ano_AD
https://youtu.be/KWk5xLUBhG0


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 28/09   

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: Páginas 167 e 168.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Páginas 55 e 56. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 15 a 18. 

Módulo 3 – A música pelo mundo: Músicas, danças e instrumentos musicais. 

A música pelo mundo - América (Exploração e Descoberta) 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de música  (com o Prof. Renato) 

                             

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h)  

HISTÓRIA: Páginas 58 e 59. Clique aqui e assista ao vídeo até 2’13. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

BIBLIOTECA 

PORTUGUÊS: Página 240. Preparem-se para um Bingo incrível com a turma!!! 

Lição de casa: Português - Páginas 249 até 252. 

História: Página 60. 

Português - Recortar as cartas do jogo: Heróis X Vilões que encontra-se no material cartonado das 

páginas 281 até 289 e jogar com a família. Clique aqui e assista ao vídeo de orientação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=73f2bcee-e3fe-4baf-a610-56e5291ee7e9&instituto=objetivo&referencia=200605_CibeleMonego_Matematica_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9d63cd10-4256-4eaa-8d44-84a10f5b323e&instituto=objetivo&referencia=210723_RenatoCardoso_Musica_III_4Ano_AD_ZOOM%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=672d698e-9b48-43f8-9226-6480dbf6958c&instituto=objetivo&referencia=200529_EvlinGomes_Historia_4ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=751b5d01-c2b8-4fdc-b752-fc6daf69b5a4&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_X_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA - 29/09 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

GEOGRAFIA: Páginas 114 até 117. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 4’18 até o final. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: FECHAMENTO DO BIMESTRE 

Por fim, as atividades que mais fizeram sucesso em nossas aulas pode-

rão ser realizadas novamente na aula de hoje.  E aí, qual foi a atividade 

mais divertida ou que mais chamou sua atenção durante esse 3º bimestre?  Vem pra me contar e 

vamos juntos fechar esse bimestre com chave de ouro! 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 4 – First Lesson – If it´s fun... let it shine! 

Páginas: 1 e 2 

Vídeos do Portal: Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: If it’s fun…let it shine! – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8c6334a4-9f19-48ca-98a8-

c22c38034088&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Página 169. 

Lição de casa: Português - Páginas 253 até 256. 

Ciências - Ler as orientações da página 170 e fazer o desenho nas páginas 199 e 201 do material 

cartonado. Para dia 1/10. Não retirar o material cartonado da apostila. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e4ffc88e-0352-4bab-a282-f965bdcdf118&instituto=objetivo&referencia=200506_ElizabeteNascimento_Geografia_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8c6334a4-9f19-48ca-98a8-c22c38034088&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8c6334a4-9f19-48ca-98a8-c22c38034088&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 30/09 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Página 68. Clique aqui e assista ao vídeo até 7’40. 

Páginas 75 e 76. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 11’07 até o final. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Páginas 103 e 104. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Páginas: 3 e 4 

Vídeos do Portal: Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: If it’s fun…let it shine! – Part 1 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8c6334a4-9f19-48ca-98a8-

c22c38034088&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Continuação da 3ª aula. 

Lição de casa: Matemática - Páginas 105 e 106.  

Recortar as páginas 13 e 14 do material cartonado. Usaremos amanhã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cbdf4fa0-a3b0-47e4-89e8-c893a97c5e68&instituto=objetivo&referencia=200611_CibeleMonego_Matematica_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c5a4caaa-8b51-4c22-b123-21ce0ff90ffd&instituto=objetivo&referencia=200611_CibeleMonego_Matematica_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8c6334a4-9f19-48ca-98a8-c22c38034088&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8c6334a4-9f19-48ca-98a8-c22c38034088&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 01/10 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Páginas 57 até 62. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, finalizaremos o nosso projeto pedagógi-

co “O bonito desta vida é ter história para contar – A lenda do guaraná”, com a 

apresentação das equipes e dos seus games criados. Depois, compartilhare-

mos os jogos entre as equipes! �� 

 

 Word wall (plataforma de criação de jogos) 

 JOGOS DA PRIMAVERA 

 JOGOS DE TABULEIRO ON-LINE 

 

 

 ATENÇÃO – Apresentação dos jogos: 01/10/2021 

       ENVIAR LINK DO JOGO FINALIZADO NO E-MAIL DA PROFESSORA GABRIELA  

 (profgabi@gmail.com) até 27/9/21 

 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Continuação da 2ª aula. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Apresentação dos trabalhos para a turma. 

Lição de casa: Matemática - Páginas 98, 99, 107 e 108. 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ac25bea6-7bf2-42c0-9f89-812ea20778d0&instituto=objetivo&referencia=200611_CibeleMonego_Matematica_I_4Ano_AD
https://wordwall.net/pt
https://wordwall.net/pt/resource/4483037/jogo-da-mem%C3%B3ria-primavera
https://www.coquinhos.com/tag/jogos-de-tabuleiro-online/
mailto:profgabi@gmail.com

