
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 07 de Maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 10 a 14/05 

 
 

  #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/


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 10/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: páginas 161 até 164. Clique aqui e assista ao vídeo até 5’35.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

ED. FÍSICA: Desenvolvendo os elementos ginásticos 

Estamos finalizando nosso trabalho com os movimentos básicos presentes na ginástica 

artística e hoje é a vez de conhecermos a RODA, mais conhecida por “Estrelinha”. 

No vídeo a seguir você tem todo o tutorial para aprender a fazer esse movimento tão 

conhecido entre nós. Assista com atenção para aprender ou melhorar o seu movimento e não se esqueça de 

tomar todos os cuidados de segurança que reformaços desde nossa primeira aula. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=EzGmtQ_oY4Q  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

Continuação da 1ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

GEOGRAFIA: Páginas 222 até 226. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 23 a 25 

Unidade 2 – A partitura 

Como escrevemos música 

LIÇÃO DE CASA: Português - páginas 17, 114 até 116. 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=547562fb-49be-47eb-86ff-65e470e9dd5c&instituto=objetivo&referencia=200318_AnaGuglielmo_Historia_IV_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=EzGmtQ_oY4Q
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=659c7f4e-4a4e-4123-9e16-909a666ffb28&instituto=objetivo&referencia=200318_AnaGuglielmo_Geografia_III_4Ano_AD


 

 

 

 

         

TERÇA-FEIRA - 11/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Apostila 2 – Second and Third Lessons 

 Páginas 12 e 13. 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Be wise! Work the best you can! (lll) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a258d752-f7ba-4e94-bd49-

b8c52476eaf3&instituto=objetivo&referencia=200321_DaniellePadilha_Ingles_VI_4Ano_AD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

HISTÓRIA: Páginas 165 e 166. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 5’35 até o final. 

Páginas 167 até 171. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 3’54 até o final. 

 

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 feita pela prô. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Páginas 226 até 228. Clique aqui para assistir ao vídeo até 4’58. 

LIÇÃO DE CASA: Geografia - página 228 (questão 4). 

História - páginas 167 (questão 2) e 169 (questão 6). 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a258d752-f7ba-4e94-bd49-b8c52476eaf3&instituto=objetivo&referencia=200321_DaniellePadilha_Ingles_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a258d752-f7ba-4e94-bd49-b8c52476eaf3&instituto=objetivo&referencia=200321_DaniellePadilha_Ingles_VI_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=547562fb-49be-47eb-86ff-65e470e9dd5c&instituto=objetivo&referencia=200318_AnaGuglielmo_Historia_IV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=14ed5b05-df72-4cd0-9cc5-a650faee959a&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Historia_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=768067d3-7e9c-42e2-8aca-9b1e183beec3&instituto=objetivo&referencia=200318_AnaGuglielmo_Geografia_IV_4Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 12/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: páginas 13 até 15. Clique aqui e assista ao vídeo. 

CIÊNCIAS: Páginas 15 até 19. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

2ª e 3ª  aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Continuação do filme sobre a vida do Van Gogh. https://youtu.be/xNqhxlshDWQ 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Desenvolvendo uma SÉRIE GINÁSTICA! 

Para finalizar nossas ações com relação à Ginástica Artística, hoje você deverá desenvolver uma série ginástica! 

A série é um conjunto de movimentos ginásticos (apoios, equilíbrio, saltos, 

acrobacias, etc.) organizado de forma harmônica e contínua.  

Então use toda sua criatividade e aqueles movimentos que mais gostou de apren-

der e desenvolva uma série ginástica que tenha entre 6 a 10 movimentos e enca-

minhe ao professor através do WhatsApp da escola.  

A gravação deverá ser enviada até o dia 18/05/21 para os números do Colégio (WhatsApp): 4034-6660 ou 

4034-6661  

Não se esqueça de colocar o nome do aluno e a sala que está. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

LIÇÃO DE CASA: Geografia - páginas 253 e 254. 

CIÊNCIAS - Realizar os desenhos das páginas 16 a 18 de acordo com as respostas e experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fd7b52fb-afa9-4a2d-8a7c-a80df525ccaf&instituto=objetivo&referencia=200321_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59b74dec-37f4-4c54-85c9-ff19a5252d1e&instituto=objetivo&referencia=200321_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD
https://youtu.be/xNqhxlshDWQ


 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 13/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: Páginas 19 até 22. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Páginas 14 a 16 

Professor: Wellington Eduardo de Oliveira Silva. Aula: Third Lesson - Bring Happiness to Your Family - Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eac3e7e5-ce13-4dfb-81e4-

7e5e26a77cd8&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_I_4Ano_AD  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

Continuação da 1ª aula. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS - Páginas 23 até 27. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 4ª aula. 

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

impressa com o título: “Revisão de H/G AV1- 2º bimestre” 

CIÊNCIAS – Página 22 (questão 7). 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4ed34b84-f1ba-4ea0-8b2f-225347ad67e9&instituto=objetivo&referencia=200321_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eac3e7e5-ce13-4dfb-81e4-7e5e26a77cd8&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eac3e7e5-ce13-4dfb-81e4-7e5e26a77cd8&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=339745b7-6711-4a11-a38f-cb9f0cea4d33&instituto=objetivo&referencia=200321_ElieteGeraldo_Ciencias_IV_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 14/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: Páginas 28 até 32. Clique aqui e assista ao vídeo. 

CIÊNCIAS: Páginas 33 e 34. Clique aqui e assista ao vídeo até 6’48. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: páginas 18 e 19. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 2’00 até o final. 

- Páginas 20 até 22. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) MATEMÁTICA - página 92. Clique aqui e assista ao vídeo. 

Páginas 93 até 95. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Hoje teremos uma atividade super especial sobre a divisão, envolvendo Ma-

temática e Informática! Além disso, teremos um novíssimo desafio de lógica de programação, que será de-

mais!!! 

 

 DIVIDIR É BEM LEGAL 

 HORA DO CÓDIGO: LABORATÓRIO – 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 

 

Lição de casa: Português - páginas 117 até 119.  

Ciências - páginas 31, 33 e 35 (desenho), 66 e 67. 

 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 18H30 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c981d2a3-941b-448d-a5b0-aa6eaeb154fd&instituto=objetivo&referencia=200402_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
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=d36e1bb6-4f56-4e11-888b-5875dee72331&instituto=objetivo&referencia=200319_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1f8bda10-7f32-4c91-99d0-84f204cd6ab2&instituto=objetivo&referencia=200716_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ff84c6a-2315-48db-9bb4-556779cdf3c9&instituto=objetivo&referencia=200318_CibeleMonego_Matematica_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f52de552-5002-499d-84c5-a1a3e6346643&instituto=objetivo&referencia=200401_CibeleMonego_Matematica_I_4Ano_AD
https://wordwall.net/pt/resource/13971259/divis%c3%a3o-para-turma-de-4%c2%ba-ano/dividir-%c3%a9-bem-legal
https://studio.code.org/s/playlab/lessons/1/levels/1
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y

