
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 14 de Maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 17 a 21/05 

 
 

  #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 

acompanhadas 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 comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

As revisões para as avaliações de Ciências, Português e Matemática estão no APP. 

 

SEGUNDA-FEIRA - 17/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ED. FÍSICA: Ginástica Rítmica 

A partir dessa semana migramos para outra modalidade ginástica, a Ginástica 

Rítmica! Nessa modalidade, as atletas usam a graça e a beleza dos gestos para 

desenvolver séries utilizando um dos 5 aparelhos oficiais: Corda, Bola, Arco, 

Maça e Fita. Você conhece todos eles? Então acompanhe no vídeo abaixo um 

pouco mais sobre as caracterísitcas dessa modalidade: https://www.youtube.com/watch?v=LOLPCHLaN-4  

Na aula de hoje vamos trabalhar com o aparelho CORDA. Portanto, arrume uma corda simples e um espaço 

apropriado e vamos juntos conhecer e experimentar vários movimentos com o primeiro aparelho de nossas 

aulas sobre Ginástica Rítmica. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ENbtXLvvTdc 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CIÊNCIAS: páginas 35 até 37. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 7’05 até o final.  

Página 38. Clique aqui e assista ao vídeo até 1’12. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Assistir os vídeos sobre o quadro "Noite estrelada" de Van Gogh. https://youtu.be/OqUcgDyNhh0 

https://youtu.be/G7Dt9ziemYA 

Depois de ouvir a música que foi feita para essa obra, faça uma representação da pintura utilizando tinta para 

dar sensação de movimento ao desenho como o artista fez.https://youtu.be/vw9d3YlysS0 

Lição de casa: Ciências - páginas 68 e 69. 

Inglês- Estudar para a prova. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOLPCHLaN-4
https://www.youtube.com/watch?v=ENbtXLvvTdc
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ae299e7a-9a3a-45cd-a093-02c1e13f75e9&instituto=objetivo&referencia=200402_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b0d5e5b-8a8c-46f4-acb4-f5fda176a8b3&instituto=objetivo&referencia=200402_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD
https://youtu.be/OqUcgDyNhh0
https://youtu.be/G7Dt9ziemYA
https://youtu.be/vw9d3YlysS0


 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 18/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Páginas 36 até 38. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Páginas 43 até 45. Clique aqui e assista ao vídeo.  

Páginas 46 até 49 - Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 24 e 25. Unidade 2 – A partitura. Escrevendo música 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Páginas 96 até 98. Clique aqui para assistir ao vídeo até 8’08. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

*Biblioteca: Contação de história feita pela prô. 

Lição de casa - Ciências – páginas 70 até 73. 

Matemática- Utilizar os encartes das páginas 5 e 6. Desenhar nos quadradinhos da página 6 e colar todos no 

quadrado maior da página 5. Seja criativo (a)!!! Utilizaremos esta atividade na aula de quinta-feira (20/5). 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 18H30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9e507067-66ad-439e-9149-e842abb455f3&instituto=objetivo&referencia=200319_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5c95b81f-7e66-4f24-8f6d-8c89ded2cc95&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=74b4de98-22e4-4515-81c1-ed350f4288a8&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=228a9599-71cb-42f2-b937-7e5caaef8e83&instituto=objetivo&referencia=200401_CibeleMonego_Matematica_II_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA - 19/05 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Páginas 99 e 100. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Páginas 103 até 106. Clique aqui e assista ao vídeo. 

Você receberá a explicação e orientação do jogo e jogará com sua família. Para isso, você utilizará o encarte 

da página 4. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ED. FÍSICA: Ginástica Rítmica - BOLA 

Continuando nossas aulas sobre a Ginástica Rítmica, hoje vamos trabalhar com o 

aparelho BOLA! Acompanhe no link abaixo uma série de movimentos incríveis 

realizados com este aparelho e descubra que não são apenas os jogadores de futebol que tem habilidade 

com a bola. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=NMTkaGl6oYA  

E aí, quantos movimentos conseguiu fazer? 

Escolha aquele que mais gostou e treine bastante para poder mostrar ao professor. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 2 – Third Lesson. Páginas 26 a 29 – Review 1 and 2  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Review 1-2 (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e27365b5-7ced-436a-aefe-

4dad747417ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

Lição de casa: Ciências- Fazer a revisão com capricho e atenção e colar no caderno. Você já recebeu a 

revisão impressa com o título: “Revisão de CIÊNCIAS AV1- 2º bimestre” 

  

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e57f5026-4742-4904-8813-9894753b2630&instituto=objetivo&referencia=200401_CibeleMonego_Matematica_III_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=NMTkaGl6oYA
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e27365b5-7ced-436a-aefe-4dad747417ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e27365b5-7ced-436a-aefe-4dad747417ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 20/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Páginas 107 até 110. Clique aqui e assista ao vídeo até 11’30. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Páginas 110 até 113. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 11’30 até o final. 

  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Páginas 17 a 19 

Professor: Wellington Eduardo de Oliveira Silva. Aula: Third Lesson - Bring Happiness to Your Family - Part 2 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f363326b-e98e-4b62-86d4-

08738c42aaef&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_II_4Ano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 3ª aula. 

Lição de casa: Matemática - páginas 156 até 159.       

Recortar os quadrados verdes (Pentaminós) do encarte da página 7. Utilizaremos na aula de amanhã.                  

Português - páginas 39 até 42. 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS – 18H30 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45d20b37-0062-4599-aa06-12b5df89e59b&instituto=objetivo&referencia=200414_VanessaMartin_Matematica_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45d20b37-0062-4599-aa06-12b5df89e59b&instituto=objetivo&referencia=200414_VanessaMartin_Matematica_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f363326b-e98e-4b62-86d4-08738c42aaef&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f363326b-e98e-4b62-86d4-08738c42aaef&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_II_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 21/05 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 
MATEMÁTICA: Páginas 114 e 115. Clique aqui e assista ao vídeo até 7’15. 
 
2ª aula: (13:45h - 14:30h) 
Continuação da 1ª aula. 
  
3ª aula: (14:30h – 15:15h) 
INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Hoje, iniciaremos as atividades sobre o nosso novo Projeto Pedagógico 
compartilhado – “Fogo – Pequenos cientistas” e relembraremos um desafio de lógica de programação, que 
será incrível!!! 
 

 VÍDEO: DIGA NÃO ÀS QUEIMADAS 

 DESMATAMENTO E QUEIMADAS... UM SÉRIO PROBLEMA AO PLANETA 

 ANIMAIS EM EXTINÇÃO - MEMÓRIA 

 PROGRAMAÇÃO: BOTLOGIC - clique neste link ou acesse o QR Code abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: páginas 120 até 126. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 5’07. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 4ª aula. 

Lição de casa: Matemática – página 116. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 7’15 até o final. 

Páginas 117, 118 e 119. Clique aqui e assista ao vídeo até 5’07. 

Português- Fazer a revisão com capricho e atenção e colar no caderno. Realizar também a atividade de re-

corte dos substantivos. Você já recebeu a revisão impressa com o título: “Revisão de PORTUGUÊS - AV1- 

2º bimestre”. 

 

  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e99ecfa7-5c81-4031-85ae-bfac56522d52&instituto=objetivo&referencia=210427_VanessaMartin_Matematica_I_4Ano_AD_ZOOM
https://www.youtube.com/watch?v=ZT3Xw8KDX5o
https://wordwall.net/pt/resource/6861551/desmatamento-e-queimadas-um-s%C3%A9rio-problema-ao-planeta
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=315
https://botlogic.us/play
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c30b0db2-5f97-482f-a3b7-4fc87ae7f5c7&instituto=objetivo&referencia=210427_VanessaMartin_Matematica_II_4Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e99ecfa7-5c81-4031-85ae-bfac56522d52&instituto=objetivo&referencia=210427_VanessaMartin_Matematica_I_4Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c30b0db2-5f97-482f-a3b7-4fc87ae7f5c7&instituto=objetivo&referencia=210427_VanessaMartin_Matematica_II_4Ano_AD_ZOOM

