
 

 

Inf.: 0111/20              
 

 Bragança Paulista, 13 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 4° ano B da Educação Fundamental.  

  Planejamento Semanal de 13/05 a 19/05 

 

   #fiqueemcasa 
 

Sabemos que na semana que passou todos foram muito colaborativos, atentos e desenvolve-
ram suas obrigações com primor.  

Assim, vamos dar continuidade as nossas Atividades Remotas, pois há muito trabalho e 
aprendizado pela frente. 
 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” um semanário, onde os professores, 
elaboraram uma lista de todas as atividades 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. Nesse link, constarão orientações importantes para que as ativi-
dades sejam concluídas com sucesso.  

 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. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 
Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-

tade para retornar às explicações das vídeo aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/


 

 

 
Programação para a semana de 13 a 19/05   
 

QUARTA-FEIRA - 13/05 

Acessar o link: https://youtu.be/3XWXctOQwzc com as orientações da professora Camila. 

Ciências: Acessar o portal no Módulo 01, assistir o 5º vídeo: Os micro-organismos (Profª Eliana) e acompanhar nas páginas 154 a 162 da 

apostila. Ou utilize o link:  clique aqui e fazer a Lição de casa: páginas 179 e 180. 

INTERVALO  

PORTUGUÊS: Realizar as atividades das páginas 156 a 159. Você precisará da página 253 do encarte para completar o texto. 

As páginas 160 e 163 serão realizadas em sala. e fazer a Lição de casa: páginas 242 a 244.     

INFORMÁTICA: Acessar o link  https://youtu.be/1kHyKYOWNYc com as orientações da professora Gabriela   

Programação: Em nossa última atividade antes das férias, vocês puderam treinar as habilidades de lateralidade e localização espa-

cial (esquerda, direita, etc.). Isso facilita muito o desenvolvimento em outras disciplinas como Geografia, Educação Física, entre ou-
tras. Na Informática, essas habilidades também são muito importantes, pois nos ajudam a iniciar o que chamamos de “pensamento 
computacional” (uma forma diferente de se raciocinar envolvendo o raciocínio lógico-matemático na linguagem da programação de 
jogos, aplicativos, de computadores e diversos aparelhos eletrônicos). Portanto, uma disciplina sempre ajudando a outra e todas facili-
tando o nosso dia a dia!Por isso, essa semana você jogará dois games que envolvem conhecimentos de lateralidade, localização 
espacial e programação, para desenvolver de uma maneira bem legal todas essas habilidades. Preparado(a)? 

https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding e https://blockly.games/maze?lang=pt-br 

E aproveitando esse assunto de lateralidade e localização espacial, diante da situação do aumento dos casos de dengue em nossa 
cidade e no nosso país (ocorrendo junto com a pandemia do Coronavírus), aceite esse desafio de guerra contra o mosquito Aedes 
Aegypti!!! Ligue o som!!! http://www.escolagames.com.br/jogos/guerraAoMosquito/ 
Novo jogo contra COVID-19 no friv: https://www.friv.com/z/games/killcovid19/game.html?Desktop-x-x-w-x-x-xx  

 
 
 

QUINTA-FEIRA - 14/05 

HISTÓRIA: Acessar o portal no Módulo 01, assistir o 3º vídeo: Aldeias e cidades do Período Neolítico (Prof.ª Vânia) e acompanhar nas 

páginas 38 a 42 da apostila. (Errata: País Turquia). Ou utilize o link: clique aqui e leia a página 43 e converse com alguém da sua família 

sobre as questões apresentadas. O desenho pedido no final da página deve ser feito na folha de papel cartonado que tem a margem ilus-

trada. 

INTERVALO  

PORTUGUÊS: Acessar o portal no Módulo 02, assistir o 2º vídeo: O leão (Prof.ª Evlin) e acompanhar nas páginas 200 a 203 da apostila. 
Ou utilize o link: clique aqui e fazer a Lição de casa: páginas 245 a 248. 

Inglês: Acesse o linkhttps://youtu.be/7vMreJJlsck para acessar as orientações da professora Amanda.   

Aula 1 - Revisão – Review - Acessar o link: Clique aqui Assistir ao vídeo: Review (I) da Teacher Magali. Conferir as páginas 26 até 

29 que já haviam sido realizadas anteriormente. 

Acessar o link: Clique aqui 1 Assistir ao vídeo: Review (II) da Teacher Magali. Conferir as atividades das páginas 30, 31 (exercício 2) 
e página 34 que já haviam sido realizadas anteriormente. Fazer as atividades das páginas 31 (exercício 3), 32 e 33. 

Aula 2 – Revisão. 

Acesse os links abaixo de vídeos de músicas e sites de jogos para praticar mais o conteúdo do 1º bimestre:  

Clique aqui 1 

Clique aqui 2 

Clique aqui 3 

Clique aqui 4 

Clique aqui 5 

Clique aqui 6       

              

 
 
 
 
 

https://youtu.be/3XWXctOQwzc
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78560ac8-7bb9-4284-b5e1-12e5f711452e&instituto=objetivo&referencia=200316_ElianaSanti_Ciencias_4Ano_AD
https://youtu.be/1kHyKYOWNYc
https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding
https://blockly.games/maze?lang=pt-br
http://www.escolagames.com.br/jogos/guerraAoMosquito/
https://www.friv.com/z/games/killcovid19/game.html?Desktop-x-x-w-x-x-xx
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=01e31953-618f-486b-9252-b477ac0a11f1&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8fff477a-9b52-45de-a84c-14dc020a9768&instituto=objetivo&referencia=200316_EvlinGomes_Portugues_II_4Ano_AD
https://youtu.be/7vMreJJlsck
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e99030e-c818-4348-8125-caac3d96a9ff&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f123d5d5-ed72-4055-a062-ae37c64d66fd&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://www.eslgamesplus.com/numbers-10-to-100-esl-vocabulary-interactive-board-game/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/pronouns
https://eslkidsworld.com/Interactive%20games/Vocabulary%20Games/Countries%20&%20Nationalities/countries%20and%20nationalities%20quiz.html
https://www.grammar.cl/english-games/a-vs-an-difference.htm
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-verb-be
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/alphabet


 

 

 
SEXTA-FEIRA - 15/05 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no Módulo 02. Assistir o 3º vídeo: Ortografia EL ou ÉU em final de palavras (Prof.ª Evlin) e acompanhar 

nas páginas 204 a 206 da apostila (Errata: véus). Ou utilize o link: clique aqui 
Assistir o 5º vídeo: Hora do texto – Poemas visuais (Prof.ª Evlin) e acompanhar nas páginas 207 a 210. Você utilizará uma folha do encarte. 
Ou utilize o link: clique aqui - As páginas 211 e 212 realizaremos em sala e fazer a lição de casa páginas 240 e 241. 

INTERVALO  
MATEMÁTICA: Realize as lições de casa das páginas 81 a 85 revisando sobre aulas da semana anterior. 

Montar os sólidos geométricos com os encartes enviados (páginas 25 a 29). Utilizaremos na segunda-feira. A página 75 será realiza-
da em sala. *Se possível, tire uma foto com uma das atividades propostas com os sólidos geométricos e poste em suas redes sociais 

com a #objetivobragança. 
MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/HafIa1G33cE com as orientações da professora Cris. Recordação: notação musical; figuras 

de som. 
 

SEGUNDA-FEIRA - 18/05 

MATEMÁTICA: Pegar seus sólidos geométricos. Acessar o portal no Módulo 05 e assistir ao vídeo: A história e a Matemática (Prof.ª 

Vanessa). Acompanhar nas páginas 56 a 61. Para a página 61 você precisará da página 31 do encarte. Ou utilize o link: clique aqui 
- Faça também as páginas 62 e 63. Para fazer a página 63, escolha um sólido e faça como o que foi mostrado pela prof. ª Vanessa no 
vídeo, utilizando palitos e balinha de goma ou massinha. Lição de casa: Revise o que estudamos fazendo as páginas 86 a 89. Para a 

página 89 você precisará da página 91 do encarte. 

INTERVALO  

GEOGRAFIA: Acessar o portal no Módulo 01, assistir o 1º vídeo: A tecnologia em ação: uma aventura ao redor do mundo (Prof.ª Cláudia). 

Acompanhar nas páginas 98 a 100 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui - As páginas 101 a 103 serão feitas em sala. 
EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=facHgH_eou8 com as orientações da professora Vivian.  
Objetivos: Flexibilidade; Equilíbrio; força e noção espacial. Material: Fita adesiva; tampinha de garrafa e balde. Atividades: Alonga-

mento/flexibilidade e amarelinha desconstruída (Desenhar uma amarelinha com giz ou fita adesiva com 14 quadrados, dois em dois; 

colocar alternando tampinhas. O aluno deverá pular em um pé só (ora pé direito, ora pé esquerdo (igual amarelinha) parar no quadra-

do lateral pegar a tampinha continuar percurso e ao final lançar em um balde.                                                    

°  °  °  ° 

 °  °  °  

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=uYi-5PiHd-U com as orientações do professor Jefferson. Abaixo, você terá acesso 

à descrição das atividades propostas no vídeo: DON´T STOP – O “Stop” dos Movimentos. A atividade dessa semana recria uma das 
brincadeiras mais populares entre as crianças de todas as idades: o STOP! Porém, pensando em promover maior possibilidade de 
movimento criamos o “DON´T STOP” onde, ao invés das tradicionais categorias (Nome, Cor, Fruta, etc) substituímos pelas categorias 
MOVIMENTO – BRINCADEIRA – COM BOLA – ESPORTE e por fim BRINQUEDO. Com isso, as crianças poderão jogar (sozinhas ou 
com pessoas da casa) e potencializar seus pontos ao PRATICAR as atividades que descreveu, seguindo a seguinte pontuação: - 
Palavra que só você escreveu: 10 pontos. Palavra foi repetida pelo adversário: 05 pontos. Pratiquei o movimento/esporte/brincadeira 
que escrevi: + 10 pontos (BÔNUS) MEU CORPO: Nessa segunda semana continuaremos a trabalhar com a resistência, verificando 

quantos movimentos de “POLICHINELO” você será capaz de fazer sem parar. Repita esse exercício durante toda a semana e perce-
ba sua evolução. Percebendo o quanto os exercícios físicos – em especial os de resistência – geram de cansaço em nosso corpo, 
aproveitamos para falar um pouquinho sobre a importância da HIDRATAÇÃO! Nos noticiários a respeito da pandemia do COVID-19 
você já deve ter se informado sobre a “receita” para manter a imunidade alta: boa alimentação, prática de exercícios, consumo de 
vitaminas e manter-se hidratado. Mas você sabe por que beber água tem um papel tão importante nessa lista? Nosso corpo é incapaz 
de armazenar água para uso futuro, então essa substância é frequentemente eliminada. O ser humano é composto, aproximadamen-
te, de 70% de água, e ela é fundamental para que nosso metabolismo funcione adequadamente. A sede já é um sintoma de desidra-
tação e não devemos esperar senti-la para repor. Manter a hidratação adequada é uma das maneiras de ajudar o sistema imune a 
funcionar adequadamente já que, com o consumo adequado de água e corpo consegue expulsar as impurezas de nosso corpo e sem 
estas impurezas, sobra “mais tempo” para o sistema imune combater outros fatores que possam ser prejudiciais à saúde, como o 
coronavírus. Portanto não se esqueça de beber água durante todo o dia, independente de estar ou não realizando exercícios físicos! 
DESAFIO DA SEMANA: Para o desafio da semana, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=IVycECQp8ok e divirta-se com 
toda a sua família com a “Dança do Quadrado”. QUE ESPORTE É ESSE? O esporte da semana passada era a PELOTA BASCA! A 

Pelota Basca, esporte com origem nos Países Bascos (entre França e Espanha) é um esporte que tem um objetivo muito simples: 
bater a bola contra a parede (dentro das linhas-limite) e evitar que o rival a rebata antes do segundo quique no solo, assim como no 
squash, porém em uma “quadra” bem maior. A Pelota Basca possui muitas categorias de acordo com o objeto usa-
do para rebater. A mais curiosa sem dúvida é a Cesta Punta, onde o esportista usa uma cesta de madeira de cerca 
de 1 metro para rebater. Nesta categoria, a bola pode chegar a 300km/h. Pesquise vídeos sobre o esporte e se 
surpreenda!!! PARA ESSA SEMANA O ESPORTE SERÁ ESSE DA IMAGEM AO LADO>>> Pesquise pelos dife-

rentes tipos de ESPORTE COM REDE e quem sabe encontrará o difícil nome desse.  

 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=89174bd8-facc-4f24-a366-40c0412380a0&instituto=objetivo&referencia=200316_EvlinGomes_Portugues_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e72a265-29a5-4adf-88b0-0f46eb4970e9&instituto=objetivo&referencia=200319_EvlinGomes_Portugues_4Ano_AD
https://youtu.be/HafIa1G33cE
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6670082-b9eb-4312-8703-506b1d53bbf5&instituto=objetivo&referencia=200316_VanessaMartin_Matematica_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=443df63d-0ee3-44c0-9743-795da5b9827e&instituto=objetivo&referencia=200316_ClaudiaSantos_Geografia_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=facHgH_eou8
https://www.youtube.com/watch?v=facHgH_eou8
https://www.youtube.com/watch?v=uYi-5PiHd-U
https://www.youtube.com/watch?v=IVycECQp8ok


 

 

 
 

TERÇA-FEIRA - 19/05 

Ciências 

Acessar o portal no Módulo 01. 

Assistir o 6º vídeo: Diálogo com o texto – realização dos exercícios propostos (Prof.ª Eliete). Acompanhar nas páginas 163 a 169 da aposti-

la. Ou utilize o link: clique aqui 

Assistir o 7º vídeo: Produção textual – Hora da escrita - Abordar Cadeia Alimentar e Sua criação – Desafio final (Prof.ª Eliete). Acompa-

nhar nas páginas 170 e 171. Ou utilize o link: clique aqui 

 

INTERVALO  

HISTÓRIA: Acessar o portal no Módulo 01, assistir o 2º vídeo: O pensamento científico (Prof.ª Vânia) e acompanhar nas páginas 44 a 48 

da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Termine as atividades até a página 49. 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=87Pk8XhrkNM com as orientações da professora Adriana.   

Alunos, vocês deverão ler a página 13 no Módulo 1 "Retrato: realidade ou imaginação", Observem as figuras e respondam à per-

gunta da página 13 na própria apostila.  

Em seguida façam o desenho que se pede na página 15.   

Mãos à obra! Boa atividade para vocês!    

 

 
 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 

Estamos com saudades! Se cuidem! 

Beijos. 

  Professores do 4º Ano 

 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=05f7ab53-70ca-44e4-9fac-9c2cba38e26d&instituto=objetivo&referencia=200317_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97bab70d-a4d3-4919-8f23-1a50fda68cd0&instituto=objetivo&referencia=200317_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b69fdf2c-4489-40ba-9f88-0f0b72762fa6&instituto=objetivo&referencia=200317_VaniaMoreira_Historia_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=87Pk8XhrkNM

