
 

 

Inf.: 0714/20 
 
 

Bragança Paulista, 04 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 04/11 a 10/11 

 

#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. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é 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-ef1 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 

dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
../Semana%20de%2012%20a%2018-08/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 

 
Planejamento Semanal de 04/11 a 10/11 

QUARTA-FEIRA – 04/11 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 04 – Fenômenos cíclicos e a organização do nosso dia a dia, assistir o 5º vídeo a partir de 8’48 

(8 minutos e 48 segundos) até o final: Hora de investigar – Montando uma bússola magnética – Ampliação dos saberes – Desenvolvi-

mento sustentável – A regra dos 5 Rs   . (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 48 a 53 da apostila. 

Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Ciências: páginas 67 a 72. 

Matemática: páginas 170 e 171. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/ILyNSeRxY0c  

Apostila de Música – Páginas 35 a 38 

Recordação – Notação Musical 

Pentagrama 

Figuras ou valores: indicam a duração dos sons na música 

Pausas: figuras de silêncio 

OBS: Deixe sempre sua flauta à disposição, eventualmente teremos treinos no final da aula. 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=aHz5P7ujOCo com as orientações da professora Mariana. 

Apostila 4 – Third Lesson – If it´s important, let it shine. 

Páginas: 18 a 21 

Vídeo do Portal:  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Lesson 3: If it’s important, let it shine – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=615d54fa-a11f-41a9-bd85-

45bb9690058f&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD  

HOMEWORK: Páginas 35 e 36. 
 

QUINTA-FEIRA – 05/11 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 04 – A formação do Brasil - outros povos e culturas, assistir o 8º vídeo: Ampliação dos saberes – 

Os indígenas e a nossa cultura – África-Brasil: heranças culturais Imigrantes – muitas culturas, muitas heranças – Diálogo com o texto – 

Produção de texto – Sua criação (Prof.ª Ana Paula) e acompanhar nas páginas 50 a 59 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

HISTÓRIA: página 60. 

Lição de casa: Português: páginas 162 e 163. 

                          História: página 59 (Fazer a ilustração de uma das cenas citadas). 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Objetivos: Coordenação motora; agilidade; lateralidade 

Atividade: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=uHaM8DXJsEs. 
  

SEXTA-FEIRA – 06/11 

GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 04, assistir o 4º vídeo: Exploração e descoberta – Setor terciário: o comércio e os serviços – 

Diálogo com o texto (Profª. Ana Paula) e acompanhar nas páginas 85 a 92 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui                         

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 08- Planeta em (re) construção, assistir o 5º vídeo: Diálogo com o texto – O ipê amarelo 

(Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 158 a 161 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Geografia: páginas 99 a 102. 

 MATEMÁTICA: Recortar as fichas do encarte, páginas 10, 11, 12 e 13 e montar os dados. 

ARTE: Apostila página 57.  

Teatro - elementos do teatro.  

Crie um personagem  fictício e apresente para a turma e em seguida faça um desenho sobre seu personagem  

Deixei um vídeo sobre essa atividade https://youtu.be/mlM4C95nfF4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=66f8b405-ba75-46a7-951d-6a156961b50c&instituto=objetivo&referencia=201014_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD
https://youtu.be/ILyNSeRxY0c
https://www.youtube.com/watch?v=aHz5P7ujOCo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=615d54fa-a11f-41a9-bd85-45bb9690058f&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=615d54fa-a11f-41a9-bd85-45bb9690058f&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4a4ecfeb-b6f8-441f-b923-3215f7215ee7&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20-%20Os%20ind%C3%ADgenas%20e%20a%20nossa%20cultura%20-%20%C3%81frica-Brasil:%20heran%C3%A7as%20culturais%20Imigrantes%20%E2%80%93%20muitas%20culturas,%20muitas%20heran%C3%A7as%20-%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto%20%E2%80%93%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto%20%E2%80%93%20Sua%20cria%C3%A7%C3%A3o%20%E2%80%93%20Li%C3%A7%C3%A3o%20de%20casa%201
https://www.youtube.com/watch?v=uHaM8DXJsEs
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ac1b58e-94ae-4afd-977d-dcdaa4edd376&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Setor%20terci%C3%A1rio:%20o%20com%C3%A9rcio%20e%20os%20servi%C3%A7os%20-%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cc6b860-b9fa-4ade-8e3f-de5deed61dfb&instituto=objetivo&referencia=201015_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_V_4Ano_AD
https://youtu.be/mlM4C95nfF4


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 09/11 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 16: Dinheiro não cai do céu nem dá em árvore!, assistir o 2º vídeo: Exploração e descoberta – 

Oficina de robôs – Situação-problema I. (Profª. Vanessa) e acompanhar nas páginas 125 a 133 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui   

Lição de casa: Português: páginas  207 e 208. 

Acessar o portal no módulo 08- Planeta em (re) construção, assistir o 9 º vídeo:   Produção de texto – Consumismo infantil: na contra-

mão da sustentabilidade  (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 169, 170 e 216 da apostila. Ou utilize o link:  clique aqui 

 ATENÇÃO: Esta atividade será apresentada durante a aula ADD do dia 16/11. Caprichem!!!       

 EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk97UgClFMs&t=28s com as orientações do professor Jefferson Cae-

tano. 

Programação: Acesse o link acima para ter acesso ao passo a passo das atividades. 

Com base nas atividades que mais fizeram sucesso em nossas ADDs durante o ano iremos retomar algu-

mas destas em novos formatos e trabalhando novos assuntos. Vai ser demais! 

1 – JOGO DOS 7 ERROS: Nesse jogo super divertido, além de descobrir os sete erros nossos alunos é 

que deverão construir poses e modificar a cena tentando dificultar a vida de seus colegas. Planeje roupas e acessórios e venha se diver-

tir em nossa ADD. Se não for participar da aula, experimente brincar em família!  
 

TERÇA-FEIRA – 10/11 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 08- Planeta em (re) construção, assistir o 7º vídeo: Ampliação dos saberes – Análise e refle-

xão sobre a língua – Verbos – flexão e concordância (parte 1) (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 164 a 166 da apostila. Ou utilize 

o link: clique aqui . Acessar o portal no módulo 08- Planeta em (re) construção, assistir o 8º vídeo: Ampliação dos saberes – Análise e 

reflexão sobre a língua – Verbos – flexão e concordância (parte 2) (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 167 e 168 da apostila. Ou 

utilize o link:  clique aqui    

Lição de casa: Matemática: Recortar o jogo: Ações e operações (Encartes das páginas 14 a 20) e jogar com a família. 

INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/GEIdWQsttBA com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 
necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 
Programação: Nessa semana, vamos desenvolver atividades de raciocínio lógico e estudaremos um assunto 

muito importante sobre “FAKE NEWS”! Vamos lá!!! 

 DAQUI PRA LÁ 

 JOGO DE DIGITAÇÃO 

 ERA UMA VEZ UM PODCAST – podcast para crianças 
     Nesta aula, continuaremos a produzir o nosso PODCAST, em parceria com a disciplina de Língua Por-
tuguesa! Não perca a ADD de hoje! Traga sua apostila de Língua Portuguesa – 4º bimestre, lápis e borra-
cha. Hoje revisaremos as páginas 139 a 141 e veremos o roteiro da página 152. Lembre-se de que teremos o ensaio para a gra-
vação do podcast na próxima aula de Informática, no dia 17/11, por isso NÃO FALTE! � 
 

CONTEÚDO EXTRA: Utilizando um leitor de QR Code, acesse o conteúdo do QR CODE PRETO e reflita um pouquinho sobre 
seu uso consciente das tecnologias. Já o  QR Code de cor verde é para os papais, as mamães e outros adultos que cuidam de 
você, um vídeo legal sobre “Criança e Tecnologia”. Aproveite para acessar vários conteúdos legais nas atividades das suas 

apostilas do Objetivo! 
NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA FOLHA. BASTA APONTAR O CELULAR PARA O CÓDIGO NA TELA DO PRÓPRIO COM-

PUTADOR, TABLET OU OUTRO SMATPHONE. 

Para os alunos:                        Para adultos que cuidam de você:  

_________________________________________ 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 

 

 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=34a20ed8-f774-4dde-9f8a-9351a06bee20&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20-%20Oficina%20de%20rob%C3%B4s%20%E2%80%93%20Situa%C3%A7%C3%A3o%20-%20problema%20I
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=af4ff956-eeba-4b50-823d-13d49d665fc2&instituto=objetivo&referencia=201015_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=Xk97UgClFMs&t=28s
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e862c02a-cf7f-437a-a13b-fe73550aa9fe&instituto=objetivo&referencia=201015_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b89ad9e-59b5-4a0b-a71d-beaf641ac3d1&instituto=objetivo&referencia=201015_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_4Ano_AD
https://youtu.be/GEIdWQsttBA
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/daqui-pra-la/
https://www.typing.com/br/student/game/type-toss
https://eraumavezumpodcast.com.br/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

