
 

 

Inf.:0396/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 29 de julho de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 29/07 a 04/08 

 
 

 #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). 

 

Obs.: Solicitamos ainda que aqueles que estejam com livros da biblioteca em casa, os devolvam 

juntamente com as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Português: 

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

 

Queridos alunos!  

 Iniciamos agora a apostila do 3º bimestre. 

 Módulo 5 - Influências indígena e portuguesa. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari: A chegada dos Portugueses (I): 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7ed790be-a95e-4259-bfd2-
204bc64fad16&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_I_6
Ano_AD 

 Realizar a leitura e atividades das páginas 3 a 9 (Interpretação de um diário). 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari: A chegada dos Portugueses (II): 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=425a0f10-9b16-422c-87d0-
cb01d28da4d3&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_II_
6Ano_AD 

 Realizar a leitura e atividades das páginas 10 a 13 (Uso dos artigos). 

 

Como reforço realizar as tarefas 40 e 41. Bons estudos! 

Geografia: 

Acessar o link https://youtu.be/C5V7ygvehmU  com orientações e explicação do professor Arthur. 

 

 Caderno#2: Módulo#4 Conclusão: Módulo#4: Construindo Mapas 

 Assista às vídeoaulas para se aprofundar nos conteúdos, não é mais necessário fazer 
resumos dos vídeos, uma vez que ganhamos mais aulas online, obrigado. 

 4.1. A Terra é uma esfera. Assistir a vídeo aula: “Projeções Cartográficas”. Link:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9edb618f-e96e-4bd3-bdb7-
c49fc404dc5f&instituto=objetivo&referencia=200406_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_6An
o_AD 

 5.1. Escala. Assistir a vídeo aula: “Escala”. Link:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=99a9cc15-d33a-4d88-8047-
09835ff83f5b&instituto=objetivo&referencia=200406_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_6An
o_AD 

 5.2. Legenda. Assistir a vídeo aula: “Legenda”. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d1aaa043-da75-4770-83a4-
67d1aa73fa9c&instituto=objetivo&referencia=200406_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_6A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, das páginas 35 a 43. E 
assim, encerramos mais uma etapa de nossos estudos em Geografia, obrigado! 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=2O6PugD0fCQ  com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 6: Círculos - módulo 7: criação 

 Atividade da página 29. Hexágono - Modificar a figura conforme mencionado na vídeoaula. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

 

História: 

Acessar o link - https://youtu.be/orhjUaCiRx0 com as orientações e explicações do conteúdo da 
professora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 12 – Cidadania e política na Antiguidade Clássica (páginas 03 a 07) 

 1 vídeo -  Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 TC 21 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: As Cidades - Estado na Grécia Antiga - Ampliação de seus conhecimentos sobre as 
cidades da Grécia Antiga 

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
f150717_fernandoevangelista_historia_iii_6ano_ad.ism%2fmanifest 

 

Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/ZIH9qYXiAJA com as orientações e explicações da professora 
Daniela. 

 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Operações com frações I. clique aqui. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: operações com frações II. clique aqui 

 Fazer as páginas 6 até 8. 

 Fazer a tarefa de casa 30. 

 Fazer a página 31 exercício 5 e a página 33 exercício 8. 

 

Arte: 

Acessar o link  https://youtu.be/3Z_M97p96GM  com as orientações e explicação da professora 
Adriana Fambrini. 

 

 Apostila das páginas 35,36 e 37. 

 Assistam esse vídeo para ajudar a entender o assunto dessa semana com a professora 
Mariane -
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
f150527_marianecavalheiro_arte_v_6ano_ad.ism%2fmanifest 
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Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=ddWONSpfeeI  com as orientações e explicações 
da professora Fabiana. 

 

 A partir desta semana iniciaremos o 3º Bimestre. 

 Na Apostila do 3º Bimestre estudaremos das páginas 3 a 7, respondendo as questões que 
surgirão ao longo do módulo, a palavra cruzada e as TCs 16 e 17. 

 Trabalharemos agora o Módulo 9 – Matéria e energia – Água. 

 9.1 – A água no Universo. 

 9.2 – Hidrosfera. 

 9.3 – Composição química da água. 

 Agora, clique no link abaixo e assista a Vídeo aula da Professora Fabiana sobre Água e 
Universo. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ns5n37rYO8 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto e em seguida acompanhar pelo site 
www.objetivo.br área Conteúdo on-line https://conteudoonline.objetivo.br/MP e rolando a 
página até o final assistir o primeiro vídeo da Professora Maria Lúcia sobre A água no 
universo.  

Não se esqueça de anotar todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo encontro online.  

Bons Estudos! 

 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/0IjRfZt4P78 com as orientações e explicação do professor Mauro.  

 

 Na apostila 3, módulo 9, páginas 1 e 2. 

 Leitura do Texto  

 Novos vocabulários 

 Clothes 

 Accessories, Top, Bottom, Shoes 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 9 – A fashion runaway! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro 
primeiros quadros. Depois acesse Módulo 9 – A fashion runaway! Faça os exercícios propostos. E 
no final do módulo assista a vídeo aula com a Profª. Márcia. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/AqUCaPbnDXg com as orientações e explicação do professor 
Giovane. 

 

Atenciosamente. 

 

A Coordenação. 
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