
 

 

 
Inf.: 0496/20 

 
Bragança Paulista, 26 de agosto de 2020. 

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

  Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 
 

 #fiqueemcasa 

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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 
às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 
Direcional será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 
avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

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

Português: 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 3º bimestre. 

 Módulo 5- Influências indígena e portuguesa. 

 Atividade de criação: Diário de um nativo. 

 Antes da produção é muito importante completar o planejamento das páginas 40 e 41. 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2


 

 

 

 

 

 

 ATENÇÃO: Essa produção deverá ser realizada em folha separada e ser entregue junto com 
as listas de exercícios. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Um pouco da cultura indígena”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fc024654-555d-4145-8e38-
d6d48b373eb7&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VI
_6Ano_AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 42 a 46. 

 Tópicos que serão estudados: Interpretação de texto e uso de pronomes. 

 Como reforço realizar as tarefas 48 e 49. 

 ATENÇÃO: Na tarefa 48 a notícia oral será apresentada nas aulas e se possível gravada! 

 

Geografia: 

 

 Caderno#3: Módulo#5: A História da Terra 

 Semana Especial de REVISÃO para a Prova! 

 Páginas 03 a 32 e Correção das Tarefas. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Boa semana, ser humano 

Informática: 

 

● Módulo 9: Coordenadas 

● Ler as páginas 8 e 9. 

● Pratique atividade de exemplo da página 8. (Polígonos) 

● Fazer a atualidade no caderno de redação ou no slide. 

● Lembre-se: Data da notícia, título, resumo e fonte.  

● Enviar os exercícios e as atualidades para o e-mail abaixo: 

● E-mail de contato da classe: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

● Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fc024654-555d-4145-8e38-d6d48b373eb7&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VI_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fc024654-555d-4145-8e38-d6d48b373eb7&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VI_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fc024654-555d-4145-8e38-d6d48b373eb7&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VI_6Ano_AD
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
http://www.objetivo.br/


 

 

 

História: 

 

 Módulo 13 - Império: Conquistas e negociações no mundo clássico  

 2 vídeo -  Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 TC no APP Colégio Objetivo Bragança. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. Aula: Império: conquistas e 
negociações no mundo clássico (II). 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=07ddf18e-0934-401f-a472-
a7d9865a5fe1&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_IV_6An
o_AD 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. Aula: Império: conquistas e 
negociações no mundo clássico (III) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2798f17-d6b1-41a6-a748-
832cea211a8e&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano
_AD 

 

Matemática: 

 

● Módulo 9 - Assistir ao vídeo da professora Luciana: números decimais parte I clique aqui 

● Fazer as páginas 38 até 40. 

● Assistir ao vídeo da professora Luciana: números decimais parte II clique aqui e parte III. 
Clique aqui 

● Fazer as páginas 45 até 48. 

● Assistir ao vídeo da professora Luciana: números decimais parte IV clique aqui 

● Fazer as páginas 50 e 51. 

● Assistir ao vídeo da professora Luciana: números decimais parte V clique aqui 

● Fazer as páginas 53 até 56. 

● TC 34. 

 

Arte: 

 

● Apostila páginas 10, 11, 12. Módulo 6 - Arte e a Realidade. 

● Assistir videoaula com a professora Mariane sobre Arte e Observação  

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
f150923_marianecavalheiro_arte_ii_6ano_ad.ism%2fmanifest 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=07ddf18e-0934-401f-a472-a7d9865a5fe1&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_IV_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=07ddf18e-0934-401f-a472-a7d9865a5fe1&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_IV_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=07ddf18e-0934-401f-a472-a7d9865a5fe1&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_IV_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2798f17-d6b1-41a6-a748-832cea211a8e&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2798f17-d6b1-41a6-a748-832cea211a8e&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2798f17-d6b1-41a6-a748-832cea211a8e&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=02e2ed8b-231c-4f8c-b278-47b47139a909&instituto=objetivo&referencia=200610_LucianaLopes_Matematica_IV_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2bd9e51-f501-4e12-875a-20b3587e3109&instituto=objetivo&referencia=200610_LucianaLopes_Matematica_V_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e7d993c-766f-4822-9da7-579d715e57d7&instituto=objetivo&referencia=200610_LucianaLopes_Matematica_VI_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a3756eb-62b3-41cd-8523-aa9fcb18a602&instituto=objetivo&referencia=200610_LucianaLopes_Matematica_VII_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0e60279a-e77c-472c-83d6-51da355e66df&instituto=objetivo&referencia=200610_LucianaLopes_Matematica_VIII_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f150923_marianecavalheiro_arte_ii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f150923_marianecavalheiro_arte_ii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f150923_marianecavalheiro_arte_ii_6ano_ad.ism%2fmanifest


 

 

 

Ciências: 

 

 Vídeo de orientação da Professora Fabiana https://studio.youtube.com/video/CN9pQ9asXlk/edit 

 Na Apostila do 3º Bimestre estudaremos da página 24 a 27 respondendo a TC 20. 

 Seguimos trabalhando o Módulo 10 – Matéria e energia – A água e suas propriedades 

 10.5 – Tipos de água 

 Segue abaixo alguns vídeos para auxilia-los na compreensão do tema: 

 Tipos de água - https://www.youtube.com/watch?v=EDcVIRrB34c 

 Tratamento de água - https://www.youtube.com/watch?v=Oo3tfjXeU_8  

 Tratamento de esgoto -https://www.youtube.com/watch?v=f61JxBM8wrY 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto e em seguida acompanhar pelo site 
www.objetivo.br área Conteúdo on-line 

 Anotem todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo encontro online.  

 

Bons Estudos! 

Inglês 

 

 Na apostila 3, módulo 10, páginas  16 a 22 

 Grammar: Present Continuous 

 Time 

 Vocabulary: feelings 

 Homework 28, 29 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 10 – A Geo trip! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro últimos 
quadros. Depois acesse Módulo 10 – A Geo trip! Faça os exercícios propostos. E no final do módulo 
assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física 

 

 Acesse esse vídeo (2ª parte) https://youtu.be/_dhNxeUavSk e prepare-se para a avalição 
remota! Você estará capacitado a realizar com sucesso assistindo os dois vídeos enviados 
nos planejamentos! 

 
A Coordenação. 
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