
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 05 de março de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 4º ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 08/03 a 12/03 

 

  #fiqueemcasa 
 
 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-

verno do Estado de São Paulo com o revezamento necessário, mas, mais uma vez precisamos ficar 

remotos. 

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente 

novamente. 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Aos poucos vamos nos adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as 

necessidades dos nossos educandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

companhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, 

familiares e pessoas de convívio diário. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA  - 08/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ED. FÍSICA:  Olá! Continuaremos nossas descobertas sobre as heranças da África em 

nosso país fazendo uma pequena pausa nas brincadeiras e músicas e conhecendo um 

pouco mais sobre a capoeira! 

Pense e Responda: O que você faria se fosse preso e arrancado de seu país, sendo 

obrigado a trabalhar dia após dia como um escravo? 

A resposta para essas e muitas outras perguntas nós traremos em nossa aula e você 

não pode perder! Como dever de casa você deverá pesquisar sobre a lenda do Maculelê e se conseguir, se-

parar dois pauzinhos ou bastões para nossa próxima aula.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA - páginas 13 e 14 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE:  Apostila pág. 12 

Enriquecendo o tema família na Arte, conheça o quadro da Tarsila.do Amaral  

"Família" E vamos observar outros quadros importantes que retrataram famílias antigas e de vários países  

https://deniseludwig.blogspot.com/2013/05/arte-em-pinturas-de-familias.html 

O que elas têm em comum? Na pág. 12 faça um retrato da sua família em forma de caricatura. Se você quiser 

conheça o aplicativo Dollify para ajudá-lo nessa atividade.  

https://www.google.com/amp/s/f5.folha.uol.com.br/amp/fofices/2019/06/aplicativo-de-caricaturas-dollify-e-o-

mais-baixado-do-momento-conheca-a-novidade.shtml 

Lição de casa: Ciências - Recortar as páginas 191 até 195 do material cartonado. Faremos uma atividade 

durante a aula de amanhã. Ciências - Ler a explicação da página 128 e realizar a ilustração no material car-

tonado da página 182 “Protegendo os biomas brasileiros”. 

 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deniseludwig.blogspot.com/2013/05/arte-em-pinturas-de-familias.html
https://www.google.com/amp/s/f5.folha.uol.com.br/amp/fofices/2019/06/aplicativo-de-caricaturas-dollify-e-o-mais-baixado-do-momento-conheca-a-novidade.shtml
https://www.google.com/amp/s/f5.folha.uol.com.br/amp/fofices/2019/06/aplicativo-de-caricaturas-dollify-e-o-mais-baixado-do-momento-conheca-a-novidade.shtml


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 09/03   
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS- páginas 125 a 127. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 5’14 até 7’35. 

Para quem não participar da aula on-line: Colar no caderno o mapa a página 183. Dividir as páginas seguin-

tes por bioma e colar as cartas das espécies vegetais e animais características de cada bioma. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 11 e 12 

Voz – As diferentes formas de usar a voz 

Acessar o link:     Aula de Música     (com o Prof. Renato) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS - páginas 129 e 130. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 8’25 até o final. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

BIBLIOTECA: Hora da história – leitura feita pela professora. 

Lição de casa: Matemática - Recortar as cartas do jogo “As cartas do rei” do encarte nas páginas 10,11 e 12. 

Inglês - Estudar para a prova. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5781803-ad12-48be-adcf-13ca5a943b86&instituto=objetivo&referencia=200416_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=95b77f96-2e25-4827-a0f3-fb3bbe6fc72e&instituto=objetivo&referencia=210113_RenatoCardoso_Musica_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5781803-ad12-48be-adcf-13ca5a943b86&instituto=objetivo&referencia=200416_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA  - 10/03 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA - páginas 22 a 24. Clique aqui e assista ao vídeo até 10’10. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA- páginas 25 a 30. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 10’10 até o final. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ED. FÍSICA:  Estamos de volta! 

Depois de conhecer a origem da capoeira e sua importância na história de nosso país 

hoje vamos conhecer o Maculelê, ritmo inspirado na capoeira e que será tema para 

mais uma aula sobre percussão e ritmo, elementos característicos da cultura africana 

e muito explorados na disciplina de Educação Física. 

Você não  pode perder! 

 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 1 – Third Lesson – Whatever is noble... think about it! 

Páginas 14 a 16 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Whatever is noble, think about it – Part 1 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fdf4568b-d82e-4b3b-a6bd-

5c5bb1dcf22c&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_4Ano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

Lição de casa: Português - páginas 153 e 154. 

Matemática - páginas 70 a 73. 

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba6ac3c2-c0c0-4c53-92f5-d493f7e5d182&instituto=objetivo&referencia=201215_VanessaMartin_Matematica_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba6ac3c2-c0c0-4c53-92f5-d493f7e5d182&instituto=objetivo&referencia=201215_VanessaMartin_Matematica_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fdf4568b-d82e-4b3b-a6bd-5c5bb1dcf22c&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fdf4568b-d82e-4b3b-a6bd-5c5bb1dcf22c&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA  - 11/03 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA - páginas 31 e 32. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS - páginas 155 a 159. 

Página 155 - clique aqui para assistir ao vídeo. 

Páginas 156 a 158 - clique aqui para assistir ao vídeo. 

Página 159 - clique aqui e assistia ao vídeo até 6’40.  

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS:  Páginas 17 a 19 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Whatever is noble, think about it – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9f29dc9d-0192-4134-a04b-

8db2fe6c1422&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_III_4Ano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 3ª aula. 

Lição de casa: Ciências - Estudar e fazer a revisão no caderno com bastante atenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0039ab77-7cfd-4c4d-8e39-d54e25dc79ab&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b52860ba-7dc9-40d7-934a-40b9728ebdc5&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2dfcab47-7f35-41a6-9e26-86217f4c8ee5&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9f29dc9d-0192-4134-a04b-8db2fe6c1422&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9f29dc9d-0192-4134-a04b-8db2fe6c1422&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_III_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA  - 12/03 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS - Organizar o caderno. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA - páginas 15 a 21. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA:  Hoje vamos ampliar nossos estudos sobre “Segurança na Internet! Para isso, vamos conhe-

cer o Jogo da memória sobre Internet Segura! Também daremos início aos nossos estudos sobre o Projeto 

Pedagógico “Vamos falar de poesia?”, com desafios muito interessantes, que irão testar nossos conhecimen-

tos sobre ortografia e rimas! Preparados? Então, vamos nessa!!! 

 

 Jogo da memória – Internet Segura – em Power Point, para montar on-line e para conhecer o 

significado de cada peça do jogo – é necessário baixar o arquivo 

 SONHO DE BAILARINA (poesia + desafios) 

 BRINCAR COM RIMAS 

 PERSEGUIÇÃO NO LABIRINTO (RIMAS) 

 “SAFER DICAS: dicas de ouro para uso mais seguro da internet” 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Continuação da 2ª aula. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 3ª aula. 

Lição de casa: Matemática - páginas 76 e 77. 

Português - páginas 221, 222, 226, 227 e caderno (Figuras diretas- paroxítonas). 

  

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS ÀS 18:30H 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ee7162b-442d-431f-95ec-a64ec447df2d&instituto=objetivo&referencia=210225_VanessaMartin_Matematica_4Ano_AD
https://drive.google.com/file/d/1bgi3jA7yZMsytPhBXvw7Y4vlTbV4eZm1/view?usp=sharing
http://www.escolagames.com.br/jogos/sonhoDeBailarina/?deviceType=computer
https://wordwall.net/pt/resource/1395357/brincar-com-rimas
https://wordwall.net/pt/resource/1395357/brincar-com-rimas
https://drive.google.com/file/d/18rG_6npgMqneOd3ogJgBA_ooEkjzWQTY/view?usp=sharing

