
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 16 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 19 a 23/04 

 
 

  #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 acompa-

nhadas 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 informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares e pes-

soas de convívio diário, mesmo no tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

A revisão para a avaliação de Matemática está no APP. 

 

SEGUNDA-FEIRA - 19/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Correção das lições. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

ED. FÍSICA: Conhecendo o Mundo das Ginásticas 

Em nossa primeira aula iremos coonhecer um pouco mais sobre as diferentes modalidades 

ginásticas e nos aprofundar na Ginástica Artística Feminina. Sugerimos que para as 

atividades dessa semana reserve um espaço livre e um pouco maior e se possível, use 

apoios macios como um colchão, cama, tatame ou sofá. 

ATENÇÃO: Peça a um adulto para usar estes espaços e materiais e tome todos os cuidados com sua própria 

segurança, o que será amplamente recomendado pelo professor em todas as aulas. 

 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

HISTÓRIA: páginas 44 até 48. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Continuação da 3ª aula. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Página 17 e 18 

A música e a dança 

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

Lição de casa: Matemática- Fazer a revisão com atenção e capricho e colar no caderno. A revisão encontra-

se no APP. 

História- páginas 48 e 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b69fdf2c-4489-40ba-9f88-0f0b72762fa6&instituto=objetivo&referencia=200317_VaniaMoreira_Historia_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2a514a76-e313-44f1-89be-1299372ee294&instituto=objetivo&referencia=210113_RenatoCardoso_Musica_VII_4Ano_AD%20%20


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 20/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Correção da página 34 – Countries 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: páginas 182 até 184. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

Página 193. Clique aqui para assistir 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 com a prô. 

CIÊNCIAS- Registro da experiência das páginas 148 e 149. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: página 63. 

Lição de casa: Ciências- página 166. 

*Nas páginas 197 e 199 do encarte de Ciências você deverá montar duas cadeias alimentares, sendo que no 

quadro verde (página 197) você montará uma cadeia alimentar terrestre e no quadro azul (página 199) você 

montará uma cadeia alimentar aquática. A representação poderá ser feita com desenhos feitos por você ou 

imagens impressas ou recortadas. Escreva os nomes dos animais e vegetais e não se esqueça de usar as 

flechas indicando “Serve de alimento para”. Essas folhas do encarte não deverão ser retiradas da apostila. 

Capriche!!! 

Português- páginas 189 até 192 e 194 até 196 (questão 2). 

 

 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA: 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3ec32093-6392-4ee2-8baf-092ae0fb9824&instituto=objetivo&referencia=210114_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f249c563-cfc0-4202-8552-813d4ec83ddf&instituto=objetivo&referencia=210114_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XII_4Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 21/04  
 

FERIADO 
 
 

QUINTA-FEIRA – 22/04  
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS- páginas 196 até 199. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 3’20 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Vídeo e compreensão – Stories for Kids 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  Continuação da 1ª aula. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: páginas 207 até 209. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: página 67. 

Lição de casa: Português- páginas 200 até 203 

* Páginas 211 e 212- rascunho do poema. Passar a limpo no encarte das páginas 255 e 256 (Os encartes 

deverão ser retirados da apostila, pois faremos a apresentação dos poemas na aula do dia 26/4) 

Matemática- Recortar e montar os dados do jogo nos encartes das páginas 18 até 20. Utilizaremos na aula 

de amanhã. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b99671cd-1395-494d-a8c3-54295fe58452&instituto=objetivo&referencia=210114_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=964eaa6b-6d86-49f2-b6aa-5b6129314bf1&instituto=objetivo&referencia=210114_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVII_4Ano_AD


 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA - 23/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 
MATEMÁTICA: Jogo das páginas 46 e 47. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 11’24 até 14’21. 
  
2ª aula: (13:45h - 14:30h) 
Continuação da 1ª aula. 
 
3ª aula: (14:30h – 15:15h) 
MATEMÁTICA- páginas 43 até 45. Clique aqui e assista ao vídeo até 11’24. 
 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 
4ª aula: (15:45h - 16:30h) 
Continuação da 3ª aula. 

 
5ª aula: (16:30h - 17:15h) 
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje continuaremos a realizar uma atividade em grupos sobre o nosso Projeto Pedagó-
gico “Vamos falar de poesia?”, que todos irão curtir pra valer (trabalho em equipes no Zoom, dicas de pesquisa e com-
partilhamento de telas no Zoom)! Além disso, haverá um desafio de programação de Informática, envolvendo muita con-
centração, atenção, raciocínio e estratégia! Segue também o link da nossa viagem para Foz do Iguaçu, que realizamos 
na aula passada, caso você precise para realizar as atividades das páginas 102 e 103 de Geografia (seguindo as orien-
tações das professoras Adriana – 4ºA e Camila 4ºB)! 
 

 HORA DO CÓDIGO: REPETIÇÕES COM SCRAT 

 Google Maps: Foz do Iguaçu E “O que fazer em Foz do Iguaçu” (atividade de Geografia e Informática) – 
há o roteiro de viagem para Foz do Iguaçu no app do colégio, para ser impresso e colado na página 103 
da apostila de Geografia, conforme orientações das professoras Adriana e Camila. 

 Atividade em grupos durante a aula ao vivo (salas simultâneas – Zoom no ensino remoto 
OU presencialmente na escola – se for o caso do aluno): pesquisa rápida e apresentação de 
vídeos de poesias (Carlos Drummond de Andrade, José Paulo Paes, Cecília Meirelles, Mário 
Quintana, Vinícius de Moraes, Cora Coralina, Manuel Bandeira, Clarice Lispector). 

 Vídeo aula: COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 
 

OBS.: Os alunos que não frequentam as ADDs de Informática deverão realizar uma pequena pesquisa escrita 
sobre um dos poetas estudados no Projeto Pedagógico “Vamos falar de poesia? (com capa, nome, turma, nome 
da disciplina – INFORMÁTICA). Pesquisa poderá ser manuscrita ou digitada. Deverá conter uma ilustração do 
aluno sobre o tema, que se refere ao Projeto Pedagógico do bimestre. Esta pesquisa deverá ser entregue na 
escola no dia 26/4/2021, conforme orientações do comunicado enviado. 

Poetas estudados no projeto e que podem ser pesquisados: Carlos Drummond de Andrade, José Paulo Paes, Cecília 
Meirelles, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, Cora Coralina, Manuel Bandeira, Clarice Lispector. 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

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

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA (com-
putador, notebook, celular, tablet) 

 Vídeo aula: COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 
 
Lição de casa: Português- Página 210- fazer o rascunho do poema visual e passar a limpo no encarte da página 257. 
(Não retirar da apostila). Como inspiração para sua criação, assista ao vídeo indicado pela prô Adriana Fambrini na aula 
de Arte. Assistir ao vídeo: https://youtu.be/jhWWjqzpfmg  
Geografia- Verificar no APP o plano de viagem que foi feito na aula de Informática, imprimir e colar na página 103. Leia 
as orientações na página 101 e desenhe na página 102 as paisagens que você observou durante a viagem. 
IMPORTANTE: Antes de entregar suas apostilas, você deverá retirar da apostila de Português as páginas 255 e 
256 (encarte: Poema escrito) e de Matemática as páginas 13 até 17 (encarte: Glossário Matemático), pois realiza-
remos nas aulas ADD da semana que vem. 

                          

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=219bfe46-8d3a-436d-aca6-da6018d8483c&instituto=objetivo&referencia=201215_VanessaMartin_Matematica_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=219bfe46-8d3a-436d-aca6-da6018d8483c&instituto=objetivo&referencia=201215_VanessaMartin_Matematica_IV_4Ano_AD
https://studio.code.org/s/pre-express-2019/stage/7/puzzle/1
https://www.google.com.br/maps/place/Foz+do+Igua%C3%A7u,+PR/@-25.5171112,-54.6170044,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94f690ebae530a43:0x21979473b4c4a952!8m2!3d-25.5163356!4d-54.5853764
https://www.google.com/search?q=foz+do+igua%C3%A7u+o+que+fazer&rlz=1C1HLDY_pt-BRBR781BR781&oq=FOZ+DO+IGUA%C3%87U&aqs=chrome.5.69i57j46i433j0j0i131i433j0l6.8067j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://youtu.be/jhWWjqzpfmg

