
 

 

Inf.: 0116/20              
 

 Bragança Paulista, 20 de maio de 2020. 
 

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

  Planejamento Semanal de 20/05 a 26/05 

 

    
 

#fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 
aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Contem com o rico auxílio dos professores através dos plantões de dúvida! 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e 
se necessário for, volte e leia novamente: 

 Toda quarta-feira, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 
www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”. Nestes planejamentos, nossos pro-
fessores, elaboraram as atividades da semana que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês 
deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas;  

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 
(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 
dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida 
entre no “CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será di-
recionado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 Junto com o semanário, enviaremos um link de vídeo, que vocês poderão e deverão acessar, 
antes de começar as tarefas.  

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-
so entender que estamos em AULA. 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade 
para retornar às explicações das vídeo aulas e consultar quando quiser os textos e outras informa-
ções do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 

Programação para a semana de 20 a 26/05 

 

Segue programação da semana: 

 

Português: 

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

Dicas: Estabeleçam horários para a realização e dividam as tarefas nos cinco dias da semana! 

Bons estudos!  

 

Olá queridos alunos! Estamos iniciando a apostila 2 do 2º bimestre! 

 

 Módulo 3 - A origem da língua. 

Assistir a vídeo aula da professora Andrea Castelaci “Uma maneira de explicar um fato”: 
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f151207_andreamartins_linguaportuguesa_ii_6ano_ad.ism%2fmanifest 

 Realizar as atividades das páginas 3 a 17.  

 Interpretação do mito: Rômulo e Remo. 

 Conteúdo gramatical: Adjetivos e Verbos. 

 Como reforço do conteúdo realizar tarefas 19 e 20. 

 

Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=qv4vBhaz_cw com orientações do professor Arthur. 

 Apostila 2: 2º bimestre. 

 Módulo#3: 
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 Vídeo com o professor Arthur Leal, dicas para a semana#3.  

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-
dra Maria, no caderno. 

 Neste bimestre vamos entrar em contato com uma área da Geografia fascinante, a Cartografia. 

 Como se orientar. Assistir a vídeo aula: “Como se orientar”. Link:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2c5da8f4-a7a3-4eaf-a28f-
206ea531ccf2&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_6An
o_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos. 

 Pontos de referência. Assistir a vídeo aula: “Pontos de referência”. Link: 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77c8fb15-bdae-4e20-bed9-
d43bef724820&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_6An
o_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos. 

 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=y3M7CHKz_R0 com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 4: Construindo polígono regulares. 

Ler as páginas 17, 18,19.  

Atividades da página 20. 

 Acesso a plataforma: http://www.objetivo.br 

  

História: 

Acessar o link https://youtu.be/TAIdpyeplv0 com as orientações da professora Patrícia. 

Apostila 2: 2º bimestre. 

 Módulo 5 - As civilizações hidráulicas do Oriente Médio (páginas 3 a 7). 
 1 vídeo -  Professor Fernando. 
 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 
 Exercícios das páginas 3, 4 e 5. 
 TC 10 e 11. 
 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

Aula: As civilizações hidráulicas do Oriente Médio. 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c9401c99-2a33-430f-84d1-
c1b1f8a3c14e&instituto=objetivo&referencia=190704_FernandoEvangelista_Historia_I_6Ano_
AD 
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Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/5k2CpSmV9pw com orientações da professora Daniela.                                                                                                                                      

Apostila 2: 2ºbimestre. 

 Módulo 5  

 Assistir ao vídeo da professora Diana: Paridade de um número natural. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=33e33954-d0e2-454f-9899-
0c879703df9f&instituto=objetivo&referencia=200331_DianaFerreira_Matematica_I_6Ano_AD 

 Realizar com a professora Diana as páginas 3 até 5. 

 Após assistir ao vídeo do dia 20/05. 

 Resolver as páginas 9 e 10. 

 Tarefa de casa 15. 

 Assistir ao vídeo da professora Diana: Critérios de divisibilidade. 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cc2e677b-ca10-49e4-97bf-
3f443993d621&instituto=objetivo&referencia=200331_DianaFerreira_Matematica_II_6Ano_A
D 

 Realizar com a professora Diana a página 11. 

 Após assistir o vídeo da aula anterior, fazer a página 15. 

 Tarefa de casa 16. 

 Fazer o exercício 1 da revisão da página 46 e o exercícios 13, 14 e 15 das páginas 48 e 49.  

 

Arte: 

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

 

 Ler o texto da página 20 do módulo 02 da apostila de Arte, que é Semestral (até agosto usa-
remos essa apostila). 

 Nesse texto existe uma imagem de fotografia sequencial e a ideia de movimento que deu ori-
gem ao cinema.  

 Acesse o Portal do Objetivo https://www.objetivo.br/, entre em seu login no conteúdo online e 
acesse o link relacionado ART6F104 

(https://www.objetivo.br/conteudoexterno/conteudoonline/arte/Muybridge.html) 

 Também, leiam os pequenos textos das páginas 21, 22 e 23 e observem as figuras. Nova-
mente entre no portal do Objetivo  https://www.objetivo.br/, e, seguindo os mesmos passos 
acima, acessem o link relacionado ART6F105 

(http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/
vi-
deo/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/6_ano/2016/bandalarga/161121_josem
inerini_ii_arte_6ano.ism/manifest) 
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 Caso tenham dúvidas, estou disponível  nos Plantões de Dúvidas nos horários presentes no 
informativo que vocês receberam.    

 

Ciências: 

Acessar o link https://youtu.be/V_JgxWNmLsA com as orientações da professora Fabiana. 

Apostila 2: 2º bimestre 

 Módulo 5 - Matéria e energia - SEPARAÇÃO DE MISTURAS.  

 Páginas 3 a 8: responder as questões das páginas 3,4 e 8.  

 Na apostila, leia os textos e responda as questões propostas, grifando a principal ideia de ca-
da subtítulo.  

 Agora vamos assistir pequenos vídeos e relembrar de alguns termos como: mistura homogê-
nea e heterogênea: 

https://www.youtube.com/watch?v=3XlzE66xWqk 

 Na sequência vocês assistirão outros pequenos vídeos exemplificando todas as Formas de 
Separação de Misturas Homogêneas e Heterogêneas para fixação do conteúdo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3ncBVLE4wI 

https://www.youtube.com/watch?v=pj4EjplwFzA 

https://www.youtube.com/watch?v=v_rNhJ5H9Lg 

 Após assistir esses vídeos, faça um pequeno resumo do que você entendeu sobre cada uma 
das Formas de Separação de Misturas. 

 Agora, Acesse o Portal Objetivo: 

http:/www.objetivo.br/portal-aluno/central 

 Assista a Vídeo aula da Professora Maria Lúcia. (apenas a 1ª vídeo aula) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=41b68865-5b5e-433f-b400-
6d21f9339d97&instituto=objetivo&referencia=200330_MariaCatalani_Ciencias_I_6Ano_AD 

 Notem que todo conteúdo que estamos aprendendo estão muito presentes no nosso dia a dia, 
portanto, tudo o que vocês observarem que esteja relacionado ao conteúdo estudado deve da 
mesma formada semana passada ser publicado e compartilhado entre os amigos e a profes-
sora, isso com certeza fará com que o aprendizado se efetive. 

 Não se esqueça de anotar todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo Plantão de 
Dúvidas.  

Bons Estudos! 
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Inglês 

Acessar o link https://youtu.be/Rl3-vq7kqH4 com as orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, Módulo 5, páginas 1 a 6.  

 Leitura do texto. 

 Novos vocabulários (material escolar). 

 Pontos gramaticais:  

 There to be (there is / there are). 

 Resolver os exercícios propostos. 
 Homework 13 e 14.  

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdos Acadêmicos, 
disciplina Inglês, no campo Orientações, clique em 2º bimestre, vídeo com a Profª Márcia. Assista 
somente a parte referente ao Módulo 5. 

Ainda no site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo On-
line, disciplina Inglês, acesse Módulo 5 – At school (Objetivo Talks), faça os exercícios dos oito pri-
meiros quadros.  

 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/z6ImUbdVQMYI com as orientações do professor Giovane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente,  
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