
 

 

 
 
Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 2021. 

 
Srs. Pais e/ou Responsáveis dos alunos do 4° ano B do Ensino Fundamental 

 
PLANEJAMENTO SEMANAL DE 22/02 A 26/02 

 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1   (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

companhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 22/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ED. FÍSICA: Olá! Depois de conhecermos um pouco sobre a filosofia do U-

BUNTU, a partir de agora conheceremos um pouco sobre as maneiras com que 

as crianças africanas brincam, jogam e dançam e aproveitar tudo que podemos 

aprender com a cultura desse continente.  

Hoje você deve se dedicar em responder nossa segunda folha de atividades, 

onde queremos saber o que você sabe sobre a África. Escreva tudo o que você 

sabe e, caso tenha alguma dúvida ou não saiba sobre certo assunto, pesquise com seus responsáveis ou na 

internet. Essas respostas e esse conhecimento serão fundamentais para a continuação de nossas aulas, por-

tanto, capriche! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS - páginas 128, 129 e 130. Página 128 - Clique aqui para assistir ao vídeo. Páginas 129 e 130 - 

Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Apostila pág. 9 Módulo 1 – Retratos. Responder as perguntas da pág. 9 de acordo com as figuras.  

Na pág. 10 faça uma colagem com pessoas diferentes que você encontrar em revistas. Criando uma família.  

Dê nomes e características da personalidade. No final, complete desenhando um cenário! 

Vamos conhecer juntos na aula algumas obras famosas que retratam famílias. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática: No caderno, fazer a folhinha: “Quero ver você craque na tabuada!” 

Português: páginas 219 e 220. 

  

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71117860-0bd7-4676-b749-30eedca11188&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=783ff696-3ae1-43d6-8fd3-8d3163f5ee5c&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VI_4Ano_AD


 

 

 

 

 

 

  

TERÇA-FEIRA – 23/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS - páginas 99, 100, 101 e 102. Clique aqui para assistir ao vídeo, a partir de 5’40 até 12’08.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

HISTÓRIA – páginas 10 a 13.Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Unidade 1: Expressão e comunicação 

Música – Forma de expressão e comunicação - páginas 7 e 8 

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

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Continuação da 2ª aula.  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA:  

Lição de casa: História: Fazer o desenho da página 13, questão 4. 

Matemática: páginas 66 e 67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=daadb412-7c41-47c3-925b-939fa1a3bc35&instituto=objetivo&referencia=210108_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ea96733-2be0-4e2d-bd73-d7b1d1919abe&instituto=objetivo&referencia=201120_ClaudiaSantos_Historia_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f9ced828-74e8-4f1c-ae5e-dafc9ac6e37b&instituto=objetivo&referencia=210113_RenatoCardoso_Musica_I_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA 24/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

PORTUGUÊS - páginas 131, 132 e 133. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

GEOGRAFIA - páginas 65 até 72. Clique aqui e assista ao vídeo.  

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h) 

ED. FÍSICA: Estamos de volta! Dessa vez conheceremos uma brincadeira 

de origem africana muito famosa, o Teca-Teca! Também conhecido como 

Amarelinha Africana é uma brincadeira que, diferente da nossa amareli-

nha tradicional, não usa uma pedrinha, céu ou inferno. Seu formato tam-

bém é diferente, contendo 16 quadradinhos (figura ao lado). Ela é uma 

brincadeira sem competição onde o objetivo é seguir os passos no ritmo 

da música e assim, conseguir entrar e sair dos quadradinhos sem trombar 

com os demais colegas. No início, o ideal é que você comece sozinho e 

vá incluindo outras pessoas, ficando muito legal com duas ou quatro pes-

soas ao mesmo tempo! Utilize as marcações do piso ou desenhe os qua-

dradinhos no chão e siga as instruções contidas e nosso semanário. Você pode também criar seus próprios 

passos e usar outras músicas!No link abaixo você confere como brincar de Teca-Teca: 

https://www.youtube.com/watch?v=fI3xcXp0pJU 

Não se esqueça de fazer os registros no final da folha de atividades. Boa semana! 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 1 – Second lesson – Whatever is admirable...página 11 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Whatever is admirable… think about it! – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fbcfb110-500f-4ffa-bd29-

5c9acd282c20&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

LIÇÃO DE CASA: Geografia: Fazer o desenho da página 70, questão 3. Matemática: Recortar e trazer as 

cartas das páginas 7, 8 e 9 do encarte, pois serão utilizadas na aula de amanhã.  

  

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63b427fe-3ab2-4609-9651-ddd012fda78d&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a938bccf-202f-40b2-9530-e153f4ab6aef&instituto=objetivo&referencia=201114_ClaudiaSantos_Geografia_II_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=fI3xcXp0pJU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fbcfb110-500f-4ffa-bd29-5c9acd282c20&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fbcfb110-500f-4ffa-bd29-5c9acd282c20&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 25/02  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA - páginas 14 e 15. Clique aqui e assista ao vídeo até 7’35. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA - páginas 9 até 12. (Jogo: Descobrir ou não descobrir, eis a questão!) Clique aqui e assista ao 

vídeo até 16’48. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: páginas 12 e 13. Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Whatever is admirable… 

think about it! – Part 2 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fbcfb110-500f-4ffa-bd29-

5c9acd282c20&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 3ª aula. 

LIÇÃO DE CASA: História: Recortar as cartas do jogo (páginas 53 até 55) que serão utilizadas na aula de 

amanhã. Português: No caderno, fazer a atividade (Leia a história e organize o texto em parágrafos). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1faa8a9b-23b4-4071-af68-99f5b369012e&instituto=objetivo&referencia=201120_ClaudiaSantos_Historia_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cc92287e-eeb4-4250-88f6-de3446967823&instituto=objetivo&referencia=201214_VanessaMartin_Matematica_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fbcfb110-500f-4ffa-bd29-5c9acd282c20&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fbcfb110-500f-4ffa-bd29-5c9acd282c20&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 26/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Organizar a lição de casa no caderno.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS - páginas 134 até 136. Clique aqui e assista ao vídeo. 

  

3ª aula: (14:30h - 15:15h) 

INFORMÁTICA: Hoje vamos continuar nossos estudos sobre “Segurança na Internet! Para isso, você assisti-

rá novamente a um importante e divertido vídeo sobre o assunto. Depois, criará uma frase 

bem legal sobre “Internet Segura” e iniciaremos a confecção de uma raspadinha para tro-

car com alguém na sala de aula ou na sua casa!!! E ainda conhecerá dicas super legais 

no site “Internet Segura” e continuará navegando na incrível aventura sobre segurança na 

Internet, a Interland!!! 

 

 Ticolicos: Dicas de segurança para criança na internet 

 Raspadinha: frase sobre uso da Internet segura – em pdf para imprimir e escrever de forma manuscrita 

a sua frase 

 Raspadinha: frase sobre uso da Internet segura – em Power Point, para clicar no local correto e digitar 

a sua frase (é necessário baixar o arquivo) 

 Site: Internet segura 

 INTERLAND – teste seus conhecimentos sobre Internet Segura! 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: página 137. Clique aqui e assista ao vídeo. 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: páginas 16 e 17. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 7’35 até 15’00. Após o jogo, colar as 

cartas no caderno de História/Geografia. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática: Resolver os desafios do caderno (fichas vermelhas), utilizando operações e 

respostas. Português: Fazer a página 138 com muito capricho! 

  

  

  

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd3f5e73-ad1e-487f-8eae-e457f58401ab&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=TfAO8P5oVeI
https://drive.google.com/file/d/1EG-v86tT-9owBECaEqmk9MpiDQFztxwr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LD_l20l7CiU5I0ssed-Hg5DQsYSRU6y4/view?usp=sharing
https://internetsegura.br/criancas/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=24fa5ff1-5121-4c21-997c-c61af3e865da&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1faa8a9b-23b4-4071-af68-99f5b369012e&instituto=objetivo&referencia=201120_ClaudiaSantos_Historia_III_4Ano_AD

