
 

 

Inf.: 066/20              
 

 
Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 

 
Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

Planejamento Semanal de 06/05 a 13/05 
 

Como já é do conhecimento de todos, hoje, dia 06/05, reiniciaremos nossas aulas de forma virtual. 

Claro que gostaríamos de estar bem pertinho de cada um de vocês, mas somos impedidos e temos 

que fazer a nossa parte! Todos aprendendo e juntos seremos vitoriosos! 

Os professores darão as orientações de estudo para esta semana em vídeos, e segue também por 

aqui os conteúdos que serão desenvolvidos nesta semana, salientando ainda, que as aulas on-line 

da nossa plataforma, encontrada em www.objetivo.br são de extrema importância para o desenvol-

vimento da programação.  

Ainda lembramos, que se porventura aparecerem dúvidas que vocês não conseguiram sanar através 

do canal on-line nossa orientadora educacional Gislene e eu, Tânia, estaremos a disposição para 

ajudá-los. 

Bom reinício a todos, e vamos para a programação da semana: 
 

Programação: 

 

Português: 

Módulo 2 

 A língua. 

 Atividades das páginas 58 a 60. 

 Palavras. 

Atividades das páginas 61 a 68. 

 Faça as tarefas 12, 13 e 14. 

 

Assista a Vídeo aula: A língua da professora Andrea. Palavras (I) 

Sugestão do filme: A lenda dos Guardiões. 

 

Acessar o link https://youtu.be/BBh-SKRU67w com as orientações da professora Adriana Diniz. 

 

Matemática: 

Módulo 2 - Assistir a vídeo aula da professora Rosana, MULTIPLICAÇÃO E DIVISAO I e II. 

 Fazer o stop da tabuada que estão nas páginas 35 e 36, aproveitando para jogar com 

seus familiares. 

 Após assistir ao vídeo, preencher a tabela da salada de frutas, páginas 37 e 38. 

 Realizar os exercícios propostos das páginas 40 até 43 e as tarefas de casa 4 e 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/BBh-SKRU67w


 

 

 
 
 
 

Módulo 2- Assistir a vídeo aula da professora Rosana, Potenciação I e II e os vídeos PROPRIEDA-

DES DA POTENCIAÇÃO I E II. 

 Realizar com a professora as páginas 46 e 47. 

 Após as explicações realizar os exercícios das páginas 48 e 49. 

 Fazer a tarefa de casa 6. 

 

Assistir a vídeo aula da professora Rosana, o vídeo PROPRIEDADES DA POTENCIAÇÃO I E II. 

 Realizar com a professora o laboratório das páginas 50 a 52. 

 Após as explicações realizar os exercícios 55 e 56. 

 Fazer a tarefa de casa 7. 

 

Módulo 2- Assistir ao vídeo aula professora Rosana, RAIZ QUADRADA EXATA DE UM NÚMERO 

NATURAL. 

 Realizar com a professora a página 58. 

 Após as explicações realizar os exercícios da página 60. 

 Fazer a tarefa de casa 8. 

 
Módulo 2- Assistir ao vídeo da professora Rosana, EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM NÚMERO 
NATURAIS I E II. 

 Realizar com a professora as páginas 61 e 63. 

 Após as explicações realizar os exercícios da página 64. 
 
Módulo 2. 

 Fazer toda a revisão das páginas 65 até 72 para maior fixação dos exercícios 

 

Acessar o link https://youtu.be/qH2MMfYiyNY com as orientações da professora Daniela. 

 

Ciências: 

 Revisar pelo site do Módulo 3 - Vida e evolução - Ecologia Geral - páginas 28 a 42 que já 

estudamos em sala de aula e na quarentena e faça as tarefas 6 e 7, assistindo as vídeos au-

las referentes a Ecologia Geral.  

 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=zvUlg97S3ks com as orientações da professora 

Fabiana. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zvUlg97S3ks


 

 

Arte: 

 Módulo 01- pág.16 Processos criativos:  

 Atividade sobre processo criativo pág. 17. 

 

Acessar o link https://youtu.be/MW1iQbLLvpM com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

 

Geografia: 

 

 Revisão Módulo 2: 

Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula, no caderno. 

 2 - O sistema solar. Vídeo aula: O Sistema Solar. 

 Leitura das páginas 29, 30, 31 e 32. 

 Exercícios da página 33. Fazer a tarefa 7. 

 2.1- O universo em movimento. Vídeo aula: O Universo em movimento. 

 Leitura e exercício das páginas 34 e 35. 

 2.2 - Os movimentos da lua. Vídeo aula: Os movimentos da Lua. 

 Leitura e observação do esquema páginas 36 e 37. 

 3 - Os eclipses. Vídeo aula: Os eclipses. 

 Leitura e observação das imagens páginas 37, 38 e 39 e tarefa 8. 

 

Acessar o link https://youtu.be/PV0rTOvG7VA com as orientações do professor Arthur. 

 

História: 

 Retomada do conteúdo - módulo 3 - A ciência e a origem da humanidade páginas 32 a 40. 

Releia para relembrar o que já estudamos. 

 Assista os 2 vídeos Professor Fernando. 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 Fazer o exercício da página 43. 

 

Acessar o link https://youtu.be/-cNAtcGT4ow com as orientações da professora Patrícia. 

 

Informática: 

  Fazer os exercícios das páginas 12 e 13.  

 Assista a vídeo aula INFO6F102 

 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=1FllzvtCPZs&t=150s com as orientações da 

professora Adriana Macedo. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MW1iQbLLvpM
https://youtu.be/PV0rTOvG7VA
https://youtu.be/-cNAtcGT4ow
https://www.youtube.com/watch?v=1FllzvtCPZs&t=150s


 

 

Inglês 

 Módulo 2, páginas 12 até 22.  

 Apresentação de novos vocabulários:  

 Profissões.  

 Introdução de Pontos gramaticais:  

- To be (ser / estar) 

- Question Words: (pronomes interrogativos)  

- Who / What / Where / When / How old 

- Resolver os exercícios propostos 

 No site www.objetivo.br, assista o vídeo do Módulo 2 – Let’s travel (Objetivo Talks) e faça os 

exercícios. 

 
Acessar o link https://youtu.be/J2B770bA0_8 com as orientações do professor Mauro. 

 
 

Educação Física: 
 
Acessar o link https://youtu.be/QPjmIqYU5I4 com as orientações do professor Giovane. 
 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

 

https://youtu.be/J2B770bA0_8
https://youtu.be/QPjmIqYU5I4

